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ACTA 05/2016 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President 
Sr. Daniel Andreu Falcó                               
  
Consellers:  
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera 
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
Jose Emilio Bertomeu Río - Vicepresident tercer 
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart 
Roig Montagut, Enric - Vicepresident cinquè 
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè 
 
Adell Moragrega, Enric 
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Espinach Pegueroles, Lluís 
Ferré Fandós, Alfredo 
Forès Hernàndez, Teresa 
Franch Arques, Kilian 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere 
Jordan Farnós, Jordi 
Mas Sabaté, Josep 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa  
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
Zapater Alifonso, Elisabet 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió el Sr. Joan Navarro Cabrera,  gerent i la interventora de fons, 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí 

 
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 17 de juny de 2016, a seu del Consell Comarcal, es 
reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, els consellers que s’esmenten 
amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan 
col·legiat convocada per Resolució de Presidència de data 14 de juny de 2016, sota el 
següent ordre del dia: 
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1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  20 de maig  de 2016 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència 
 
3r. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del  1r Premi Fotogràfic 
del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre 
 
4t. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les 
Dones per a l’elaboració, implantació o desenvolupament de polítiques de dones 
 
5è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre i Roquetes 
per al finançament de centres oberts durant l’estiu 2016 
 
6è. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016 del 
conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum per a la realització 
d’actuacions en matèria de consum 
 
7è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el departament de Cultura per regular la 
transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre  
 
8è Aprovació inicial, si s’escau, de les bases per a l’atorgament d’ajuts per a les escoles 
municipals de música 
  
9è. Aprovació, si s’escau, de la massa salarial de l’exercici 2016 
 
10è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda al conveni per a la gestió del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, 2008-2012 
 
11è. Moció de suport a la “Marxa Som “ 
 
12è. Propostes d’urgència 
 
13è. Torn de control, precs i preguntes 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és 
així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de maig  de 
2016 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament;  la 
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 25 membres, l’acta 05/2016 de la 
sessió ordinària de data 20 de maig de 2016.  
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PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 

NÚM. ASSUMPTE 

AP11 Atorgar i donar de baixa del servei de teleasistència a diverses sol·licituds presentades 

AP12 Donar d'alta, ampliar i donar de baixa de transport adaptat a diverses sol·licituds presentades 

E15 Aprovar la sisena distribució d’Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 2015-2016 que 
seguidament es relacionen, amb el % d’ajut que s’especifica 

E16 Donar de baixa els ajuts individuals de menjador dels següents alumnes 

E17 Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar  
2015-2016 que seguidament es relacionen 

E18 Desestimar la sol·licitud de revisió d’ajut per a l’adquisició de llibres escolars, curs 2015-2016 de 
 l’alumne Pau Galán Alavedra, per superar el llindar de renda establert.  

E19 
Donar compte de la desestimació de la sol·licitud de revisió d'ajuts individuals de desplaçament 
 curs 2016-2016 

E20 
Aprovar la segona distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres 
escolars per a alumnes de segon cicle d’educació infantil, curs 2015-2016, que seguidament es 
relacionen, amb el % que s’especifica 

J01 Resolució d'inici de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació Alberg de Joventut "Alberg  
del Parc Natural dels Ports" 

J02 Resolució de finalització de procediment d'inspecció biennal de la instal·lació Alberg de Joventut 
 "Alberg del Parc Natural dels Ports" 

I07 
Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/ 2016, amb la modalitat d'incorporació de 
 romanents de crèdit 

I08 
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016, amb la modalitat de transferència de  
crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa  

P42 
Reconèixer una antiguitat consolidada de 3 anys, consegüentment, 1 trienni retributiu, a la Sra. 
Montserrat Brull Arbós d’acord amb les prescripcions del Conveni Col·lectiu del personal laboral  
del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

P43 

Modificar la durada del contracte temporal, per obra o servei determinat, subscrit en data 19 de  
maig de 2015 amb la Sra. Cristina Maigí Canalda, com a tècnica per dur a terme l’actuació Xarxa 
d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, d’acord amb el que disposaven les base 
s de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, i establir com a nova data final del contracte de 
 treball el dia 18 de maig del 2017 o fins que el Servei d’Ocupació de Catalunya dicti la Resolució  
de la convocatòria per a l’any 2016 i indiqui la data fins la qual es pot establir la nova durada  
màxima d’aquests contractes iniciats l’any 2015. 

P44 
  Aprovar la llista admesos i exclosos al  procediment de selecció d’una borsa de treball per  a 
treballador/a dels serveis socials 

P45 
Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Maria Cinta Bertomeu Franch, per 
 tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar. 

P46 
  Declarar admesos els següents aspirants per participar en el procés selectiu per a la creació  
d’una   borsa de treball d’acompanyant del transport adaptat 

P47  
  Declarar admesos els següents aspirants per participar en el procés selectiu per a la creació  
d’una  borsa de treball de conductor  del transport adaptat 

P48   Aprovar la llista ordenada de la borsa de treball per a treballador social 

P49 
 Contractar sota la modalitat d’interinitat, a jornada completa, la Sra. Yolanda Molla Sanz, per tal de  
desenvolupar les tasques de monitora de transport adaptat. 

P50 
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la Sra. Gemma 
Franch Salvia, per tal de desenvolupar les tasques de psicòloga de l’EAIA del Consell Comarcal del Baix 
Ebre. 
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P51 

Acceptar la petició de la treballadora Sra. Inés Solé Vericat, de reincorporació al seu lloc de treball  
amb reducció de jornada a la meitat amb dret al 60% de es retribucions per tenir cura d’un fill/a  
menor de sis anys d’acord amb el que disposa l’article 33.1.c del conveni col·lectiu del personal  
laboral. 

P52 

Acceptar la petició de la treballadora Sra. Immaculada Medina Zaragoza, de reincorpora-ció al seu 
 lloc de treball efectuant la totalitat de la jornada i amb la percepció del 100 % del sou 

S20 

Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat FCC, PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA, amb les condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la  
gestió de les aigües residuals. 

S21 

Autoritzar la renovació del Permís d’Abocament de l’empresa TALLERES BARBERÀ, SA, ubicada  
a l’Avda. Port de Caro, 19, Roquetes, d’acord l’apartat 2 d’Anàlisi i valoració i, les condicions  
particulars i generals fixades de en l’apartat 3 del present informe. 

S22 

Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat ELECTROMECÀNICA  
SANT LLÀTZER CB, amb les condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la  
gestió de les aigües residuals 

S23 

Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat PNEUMÀTICS MESTRE, SL, 
amb les condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la gestió de les aigües  
residuals 

S24 

Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat CULTIUS MARINS DEL  
DELTA DE L’EBRE SA, amb les condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la  
gestió de les aigües residuals. 

S25 

Autoritzar l’abocament de aigües residuals generades per l’activitat EUROPEA DE INVERSIONES  
Y CAPITALES 2005 SL, amb les condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la  
gestió de les aigües residuals. 

S26 
Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat TALLERES BARBERÀ SA, 
amb les condicions establertes en l’apartat de mesures en relació amb la gestió de aigües residuals. 

G04 Que Consell Comarcal del Baix Ebre es personi en el recurs contenciós administratiu núm160/2016  

G05 Que Consell Comarcal del Baix Ebre es personi en el recurs contenciós administratiu núm195/2016  

 
 
PUNT 3è- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del  1r 
Premi Fotogràfic del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre 
 
El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre és un òrgan complementari i sectorial de 
naturalesa deliberant i sense facultats decisòries. La seva finalitat és la canalització de la 
participació en els afers que específicament afecten la tercera edat i siguin d’àmbit comarcal. 
 
Són funcions del Consell Consultiu, entre d’altres, promoure les activitats necessàries per tal 
de sensibilitzar la societat respecte la situació social de la gent gran;  promoure 
l´associacionisme al grup de població esmentat i la participació de la comunitat; també donar 
a conèixer a aquesta comunitat els recursos que els assisteixen. 

 
El Consell Consultiu, en la seva sessió de data 7 de juny de 2016, va acordar convocar un 
concurs de fotografia que permeti estimular la creativitat i difondre les activitats que la Gent 
Gran porta a terme per envellir d’una manera sana i activa. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a 
les Persones, i per unanimitat dels 25 membres que conformen legalment la corporació 
comarcal, el Ple del Consell Comarcal adopta els següents ACORDS: 
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Primer. Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria del Primer Premi Fotogràfic del 
Consell Consultiu de la Gen Gran del Baix Ebre 
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL 1r.  PREMI FOTOGRÀFIC DEL 
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX EBRE. 

Primera. Objecte 

 
Aquesta iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre  pretén estimular la creativitat i difondre 
les activitats que la Gent Gran porta a terme per envellir d’una manera sana i activa. 
Segona - Principis informadors del procediment de concessió 

 
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el 
procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, 
lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 

Tercera. Participants 

 
La participació és oberta a totes les persones majors de 65 anys que estiguin empadronades a 
la comarca del Baix Ebre. 
 
Cada autor pot presentar un màxim de tres fotografies. Les fotografies han de ser inèdites, 
sense haver estat premiades ni publicades en cap altre certamen i lliures de drets. 
 
Els participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar 
materials fotogràfics sobre els qual no tinguin dret d’ús. 

Quarta. Temàtica 

La temàtica objecte d’aquesta convocatòria és “Descobrir el Baix Ebre”. Es valoraran aquelles 
fotografies que posin de relleu tant els espais, les persones i la cultura de la comarca. 
 
Si el jurat del Premi considera que el tema no queda reflectit en la fotografia, es reserva el dret 
d’excloure-la de la participació en el premi. 

Quinta. Sol·licituds 

 
La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar en el Registre General 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, carrer Barcelona nº 152, Tortosa i en horari de 9 a 14h, de 
dilluns a divendres.  
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el 
BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria. 
 
Els participants a la convocatòria del premi, hauran de presentar la següent documentació: 
 
-Fotografia en format original i digital, de mida 20x30 i realitzada en qualsevol tècnica 
fotogràfica, en blanc i negre o color, sobre paspertú de mida 40x50. 
 
-Fotografia en format digital en format JPG amb una resolució de 8MB. 
 
-Per cada fotografia s’aportarà la següent informació: nom i cognoms de l’autor, telèfon, el títol 
de l’obra i text explicatiu de la imatge amb una extensió no superior a 200 caràcters. 
 
-Fotocòpia del DNI de l’autor 
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Un cop rebuda la sol·licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol·licitar 

als participants  qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar 

l’obra de forma adient per a la seva resolució. 

La presentació a aquest premi suposa l'acceptació de les bases i la 

decisió del Jurat. 

Sexta. Drets d’Autor 

 
L’autor declara implícitament en el moment de la sol·licitud, haver obtingut l’autorització de les 
persones que es puguin reconèixer a les fotografies, i que respondrà a qualsevol reclamació i/o 
indemnització que pot tenir lloc per part de tercers, eximint al Consell Comarcal del Baix Ebre 
d'aquesta responsabilitat. 

Setena. Drets sobre les fotografies 

 
La fotografia guanyadora quedarà en propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre que es 
reserva el dret d’explotació amb caràcter exclusiu i gratuït, concretament els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o 
finalitat, fent constar el nom de l’autor de conformitat amb el Reial Decret legislatiu 1/1996, de 
12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 
 
Les fotografies no premiades seran retornades als seus autors en un termini màxim de 15 dies 
des de l’acte de lliurament de premis. 

Vuitena. Termini de presentació i resolució 

 
Les sol·licituds s'hauran de presentar com a màxim el dia 18 de novembre de 2016. 
La resolució i acte d’entrega del Premi tindrà lloc durant el mes de desembre de 2016. 
 
Les fotografies presentades, incloses les guanyadores es podran veure col·lectivament en 
l’acte de lliurament de premis. 

Novena . Dotació econòmica del premi 

 
La dotació total d'aquest premi serà de 370 € subjecta a la retenció d’IRPF que legalment sigui 
aplicable. 

Desena . Composició del jurat 

 
-El President del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
-La Vicepresidenta de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
-Un representant de cada grup polític comarcal.  
-El Delegat del Consell Consultiu de la Gent Gran. 
-Un professional vinculat a la fotografia. 
-El coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal, que actuarà com a secretari del jurat, 
amb veu i sense vot.  
 
El jurat qualificador és l’encarregat d’avaluar les obres presentades, deliberar i proposar el 
guanyador/a del premi, en base als següents criteris: 
 
-Qualitat de la fotografia 
-Originalitat de la fotografia 
-Expressió de valors que difongui la fotografia 
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En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels 
seus membres. Si cal, el vot del President del Consell Comarcal és de qualitat. 
A criteri del jurat el Premi podrà ser declarat desert. 
 
Onzena- Règim Jurídic Aplicable. 
 
En tot allò no previst en aquestes, serà d’aplicació la normativa general d’atorgament de 
subvencions. 
 
Tortosa (Baix Ebre), juny de 2016 

 
 
Segon. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores de l’atorgament del premi  en el 
tauler d’ anuncis del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona,  per donar-ne coneixement i possibilitar qualsevol tipus 
d’observació al respecte. 
 
PUNT 4rt- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció a l’Institut 
Català de les Dones per a l’elaboració, implantació o desenvolupament de polítiques 
de dones 
 
L'actual Pla de Dones del Baix Ebre té una vigència 2013-2016. Han passat 4 anys des de la 
seva confecció i de l'estudi de diagnòstic de la comarca i aquesta ha canviat, per aquest 
motiu es creu necessari renovar-lo, modificar-lo i actualitzar-lo a la realitat actual. 
 
La Resolució PRE/1224/2016, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores 
del procediment per a la concessió de subvencions als ens locals per finançar les  despeses 
derivades de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones 
preveu que són subvencionables els supòsits següents: 
 
A.- El disseny i l'elaboració d'un pla de polítiques de dones, que ha d'aprovar l'òrgan de 
govern de l'ens local abans del termini de justificació que estableix la convocatòria. Aquest 
pla ha d'incloure un diagnòstic quantitatiu i qualitatiu, les línies estratègiques, les accions a 
desenvolupar, les estructures de coordinació i seguiment i la vigència, que ha de ser com a 
mínim de tres anys. Els ens supramunicipals han d'incorporar el document que acrediti la 
relació dels municipis adherits al seu pla, certificat pel secretari o secretària de l'ens. 
 
B.- El disseny i Implementació de projectes, programes o activitats que incorporin la 
perspectiva de gènere 
 
Per la seva banda, la Resolució PRE/1258/2016, de 18 de maig, per la qual s'obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals a ens locals per finançar les 
despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de 
dones dins l'exercici 2016 estableix que el termini de presentació del formulari de sol·licitud i 
de la documentació necessària és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la 
publicació d'aquesta Resolució al DOGC, la qual es va produir el dia 20 de maig de 2016, 
per la qual cosa el termini va finalitzar el dia 9 de juny. 
 
Des de l’àrea d’atenció a les persones s’ha treballat en l’elaboració de l'estudi diagnòstic i el 
Pla de Politiques de Dones del Baix Ebre per tal de conèixer la situació de les dones a la 
comarca mitjançant l’elaboració d’un Pla de polítiques de dones que inclogui una valoració 
de l'últim Pla, les línies estratègiques generals a seguir en els propers 4 anys, els 
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mecanismes de coordinació, implementació, difusió i avaluació i destacant el treballar en 
xarxa amb tots els municipis, associacions i entitats del Baix Ebre. 
 
El Consell Comarcal compta en el Consell Consultiu de les Dones del Baix Ebre, on estan 
representades totes les associacions de dones de la comarca, estarà vinculat a la elaboració 
del Pla, per tal de recollir a traves d'entrevistes i grups de treball les seves aportacions. 
Igualment s’ha previst que el consell consultiu de Politiques socials, on estan representats 
diversos col·lectius vinculats als serveis socials, entitats sense afany de lucre, entitats, 
empreses de serveis dugui a terme  sessions de treball per la elaboració del Pla que, de la 
mateixa manera, treballarà amb el personal tècnic i polític dels diferents ajuntaments de la 
comarca. 
 
Es preveu que l’elaboració d’aquest nou Pla s'elabori a traves de la col·laboració entre una 
empresa externa i el personal de l’Àrea de Servei a les Persones del Consell Comarcal. 
 
El disseny i l'elaboració del Pla ha de tenir en compte la perspectiva de gènere per tal  
d'aconseguir que la igualtat entre homes i dones passi a ser considerat com un element 
basic en totes les actuacions que es desenvolupin des de el Consell Comarcal, aplicant el 
principi de transversalitat. 
 
Aquesta tasca, com s’ha fet esment, es durà a terme amb la col·laboració d’una empresa 
externa especialitzada, per la qual cosa cal disposar de finançament per assumir aquesta 
despesa. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a 
les Persones, i per unanimitat dels 25 membres que conformen legalment la corporació 
comarcal, el Ple del Consell Comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la resolució de Presidència i, conseqüentment la sol·licitud a l’Institut català 
de les Dones d’una subvenció de 4.026,00 Elaboració del Pla de Polítiques de Dones del 
CCBE 
 
Segon. Aprovar el contingut de la sol·licitud i facultar el president per a la signatura de tots 
els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord 
 
 
PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre 
i Roquetes per al finançament de centres oberts durant l’estiu 2016 
 
 
El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
comarcal del Baix Ebre tenen previst signar properament el Contracte programa 2016-2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 
 
Aquest document preveu articular els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal del Baix Ebre quant 
a la prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, 
els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que 
permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. 
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El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de 
Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família i que ha d’englobar tots els serveis i 
programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera progressiva en 
el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren ambdues parts 
 
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord 
amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun. 
 
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, 
estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una 
situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa 
que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix 
les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, i entre aquestes 
preveu l’atenció en centre obert.  
 
Els centres oberts són serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents que 
requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament a aquells que estan en situació de 
risc. El servei de centre obert està previst en la Cartera de serveis socials vigent (prestació 
1.1.6.1.) com a servei social bàsic i com a prestació garantida. 
 
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de 
l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, 
la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les 
 
Una d’aquestes mesures és la promoció d’una nova línia d’ acció basada en què els ens 
locals i les entitats que presten serveis de centres obert a infants i adolescents puguin 
ampliar la seva activitat durant el període estival i puguin contribuir d’una manera més eficaç 
a cobrir les necessitats socioeducatives i  alimentàries dels infants i adolescents.  
 
La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència ha confirmat que en la  fitxa 2.1.1 
del Contracte Programa es preveu una aportació econòmica de 34.604,00 €   
 
Aquesta fitxa preveu: 
 
Amb la voluntat de millorar i enfortir les mesures que el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies va impulsar el 2013 per donar resposta als infants i adolescents i les 
seves famílies que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat, aquest 2016 s’hi han 
incorporat alguns mecanismes que afavoreixin una resposta millor i més ràpida, fruit de la 
coordinació entre la nostra Administració i la local. 

 
Una d’aquestes mesures és la promoció d’una nova línia d’acció basada en el fet que els 
ens locals i les entitats que presten serveis d’intervenció socioeducativa a infants i 
adolescents puguin ampliar la seva activitat durant el període estival i puguin contribuir d’una 
manera més eficaç a cobrir les necessitats socioeducatives i alimentàries dels infants i 
adolescents.  

 
Per poder contribuir econòmicament a la despesa que suposa aquesta iniciativa, es dóna 
continuïtat al suport del Departament als ens locals mitjançant aquesta fitxa, amb caràcter 
excepcional i sense que impliqui una recurrència anual. En aquesta fitxa 2.1.1, es fixen les 
condicions en què s’ha de desenvolupar aquesta activitat durant l’estiu de 2016, sens 
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perjudici de la continuïtat del servei d’acord amb les condicions generals especificades en la 
fitxa 2.1.  

 
L’objectiu general a assumir és mantenir l’activitat dels serveis d’intervenció socioeducativa 
durant el període de vacances escolars d’estiu i promoure actuacions que garanteixin la 
cobertura de necessitats socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents atesos. 
 
Els objectius específics son: 
 

- Prestar les activitats diàries dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període 
de les vacances escolars d’estiu. 

- Garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos en 
aquest període estival en què els centres escolars estan tancats. 

 
El Consell Comarcal col.labora amb els ajuntaments que disposen d’aquests recursos i que 
aporten el personal necessari per atendre el servei. Atesa la necessitat de regular les 
relacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments afectats s’ha elaborat 
una proposta de conveni. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a 
les Persones, i per unanimitat dels 25 membres que conformen legalment la corporació 
comarcal, el Ple del Consell Comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 
ajuntaments de Deltebre i de Roquetes, per tal de col·laborar mútuament en el 
desenvolupament del Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres 
oberts durant el període de vacances escolars d’estiu i promoció d’ actuacions  que 
garanteixin la cobertura de necessitat bàsiques dels infants i adolescents atesos. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE 
SUPORT AL MANTENIMENT  DE LES ACTIVITATS DELS CENTRES OBERTS DURANT 
ELS PERÍODE DE VACANCES ESCOLARS D’ESTIU I DE PROMOCIÓ  A ACTUACIONS 
QUE GARANTEIXIN  LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DELS INFANTS I 
ADOLESCENTS  
 
 
Tortosa,........ de juny de 2016 
 
REUNITS 
 
D'una part, el Sr. Daniel Andreu Falcó , President del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
De l'altra el Sr. Lluís Soler Panisello, Alcalde-President de l’Ajuntament de Deltebre 
 
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i  
 
MANIFESTEN 
 
I. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat en data 4/5/2016 al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud de Contracte programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis 
socials,altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
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Aquest document articula els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre quant a la 
prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els objectius 
generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin aquesta 
major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. 
 
El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de Catalunya i 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  i que ha d’englobar tots els serveis i 
programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera progressiva en el 
marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren ambdues parts. 
 
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord amb 
el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun. 
 
II. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, 
estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació 
de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que 
permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix les 
mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, i entre aquestes preveu 
l’atenció en centre obert.  
 
Els centres oberts són serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents que 
requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament a aquells que estan en situació de 
risc. El servei de centre obert està previst en la Cartera de Serveis Socials vigent (prestació 
1.1.6.1.) com a servei social bàsic i com a prestació garantida. 
 
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari 
escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la 
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo amb desenvolupament personal i 
integració social i potenciant l’adquisició d’aprenentatges. 
 
III. La sol.licitud de contracte programa al Departament Treball, Afers Socials i Famílies  inclou 
la Fitxa núm. 2.1.1: Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents: servei de centre obert, programa de suport al manteniment  de les activitats dels 
centres oberts durant els període de vacances escolars d’estiu i de promoció  a actuacions que 
garanteixin  la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre 
 
IV. Aquesta fitxa preveu donar resposta als infants i adolescents i les seves famílies que es 
troben en situacions d’especial vulnerabilitat.  
 
Una d’aquestes mesures és la promoció d’una nova línia d’ acció basada en què els ens locals i 
les entitats que presten serveis de centres obert a infants i adolescents puguin ampliar la seva 
activitat durant el període estival i puguin contribuir d’una manera més eficaç a cobrir les 
necessitats socioeducatives i  alimentàries dels infants i adolescents.  
 
 
V. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el document enviat en data 10/6/2016 al Consell 
Comarcal del Baix Ebre, preveu que, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència  aportarà la quantitat de 34.604,00 euros per el desenvolupament del Programa 
de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període de vacances 
escolars d’estiu i promoció d’ actuacions que garanteixin la cobertura de necessitat bàsiques 
dels infants i adolescents atesos. 
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L’import atorgat preveu el finançament del personal i dels àpats que se distribueixen entre els 
assistent i es concreta de la següent manera: :    
 

-Centre Obert  Sarabastall (Deltebre), 11.141,60 euros 
-Centre Obert Delta Xic (Deltebre), 12.314,40 euros 
-Centre Obert Xirinxina (Roquetes): 11.141,60 euros 

 
Vistos aquests antecedents, ambdues parts  
 
ACORDEN 
 
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Deltebre col·laboraran mútuament 
en el desenvolupament del Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres 
oberts durant el període de vacances escolars d’estiu i promoció d’ actuacions  que garanteixin 
la cobertura de necessitat bàsiques dels infants i adolescents atesos. 
 
Segon. Els ens locals signants es comprometen a procurar l’assoliment del Objectius del 
programa que es concreten en: 
 
     Objectiu General 

- Mantenir l’activitat  dels centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu i 
promoure actuacions  que garanteixin la cobertura de necessitats socioeducatives i alimentàries  
dels infants i adolescents atesos. 
 
     Objectius Específics 

- Prestar les activitats diàries dels centres oberts durant el període de les vacances escolars 
d’estiu. 

-   Garantir una alimentació saludable i equilibrada  als infants i adolescents atesos en aquest 
període estival en què els centres escolars estan tancats. 
 
Tercer. Atès que l’’Ajuntament de Deltebre és titular dels  centre/s Oberts mencionats, ubicats 
en un espai municipal i dotat de personal amb relació contractual amb aquest, l’Ajuntament 
assumeix l’obligació de mantenir oberts aquests espais, assumir totes les despeses derivades  
d’aquesta disponibilitat (subministraments, assegurances, ....) i de dotar-los del personal que, 
d’acord amb la normativa vigent, és necessari per al funcionament dels centres oberts. 
 
 Quart.  Els centres oberts estan plenament operatius i oferint els serveis que es recullen en 
aquest conveni, des del dia 4 de juliol de 2016 fins el 26 d’agost. 
 
Cinquè.  L’Ajuntament de Deltebre assumeix el compromís de procurar en els centres Oberts 
mencionats,es desenvolupi l’activitat d’intervenció socioeducativa pròpia del servei de centre 
obert segons les condicions següents:  
 

o Els  infants i adolescents han d’estar derivats pels Equips bàsics d’atenció social. 
o El període de l’activitat pot contemplar parcialment o integrament el període 

comprés entre l’última setmana de juny i la primera de setembre, ambdues incloses, 
preferentment el mes d’agost.  

o Les activitats han de ser addicionals a les programades anualment respecte l’any 
anterior.  

o Les activitats han de ser diàries de dilluns a divendres, amb un mínim de 6 hores 
d’atenció directa i amb prestació continuada. 

o Complir amb les condicions tècniques i materials per al desenvolupament de 
l’activitat en funció dels criteris establerts en la cartera de serveis socials vigent pels centres 
oberts. 

o Realitzar enquestes de satisfacció de les persones usuàries 
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Sisè 
 
L’Ajuntament de Deltebre assumeix el compromís de justificar al Consell Comarcal del Baix 
Ebre amb data límit el dia 7 d’octubre de 2016 la realització de les activitats mitjançant la 
següent documentació: 
 
-Memòria descriptiva d’activitats 
-Certificat d’intervenció justificatiu dels costos 
-Còpia de les nòmines i cotitzacions a la seguretat social del personal 
-Enquestes de satisfacció de les persones usuàries 
 
 
Setè. El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix els següents compromisos: 
 
- Oferir un mínim de 2 o 3 àpats al dia, mitjançant càtering i/o altre sistema de subministrament,  
a un màxim de 20 infants o adolescents que assisteixen a cada centre obert  . 
 
- Els àpats se serviran de dilluns a divendres no festius des del dia 4 de juliol de 2016 fins el 26 
d’agost. 
 
- Els àpats seran els corresponents al dinar i l’esmorzar i/o berenar, els quals tindran un cost 
màxim de 6 € diari (IVA inclòs) 
 
- Presentar a la DGAIA la programació dels menús previstos abans de l’inici de l’activitat. 
 
- Presentar a la DGAIA la relació de persones ateses i nombre de places registrades. 
 
- Transferir a l’Ajuntament de Deltebre els imports que es quantifiquen en la clàusula següent. 
 
- Justificar la totalitat de l’import acordat segons el que s’especifica en l’apartat de   recursos 
 
Vuitè. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el document enviat en data 10/6/2016 al 
Consell Comarcal del Baix Ebre, preveu que, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència aportarà la quantitat de 34.604,00 euros. Aquest import inclou la 
infraestructura,  els professional i els àpats. 
 
Atès que els professional són assumits per l’Ajuntament de Deltebre, com a titular dels centres, 
el Consell Comarcal del Baix Ebre transferirà els següents imports: 
 

o Centre Obert  Sarabastall (Deltebre), 5.439.00  euros 
o Centre Obert Delta Xic (Deltebre), 5.439.00 .euros 

 
Novè. Amb el finançament derivat d’aquest conveni l’Ajuntament de Deltebre haurà de 
complementar, amb una hora setmanal de treball i atenció als usuaris el temps de treball dels 
professionals que ja disposa en cadascun dels centres oberts el mes de juliol i disposar del 
mateix nombre de professionals durant 6 hores diàries durant el mes d’agost de 2016. 
 
Desè.  El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i es mantindrà vigent 
fins que finalitzin les relaciona econòmiques que d’ell se’n deriven. Atesa la seva naturalesa i 
finançament derivat d’un compromís del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no es 
preveu la possibilitat de pròrroga. 
 
I perquè consti i produeixi els efecte que d’ells se’n deriven, se signa el present document,  per 
duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentats a l’inici.  
 
Per part del Consell Comarcal del Baix Ebre Per part de l’Ajuntament de Deltebre  
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Segon. Facultar la presidència  del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord 
 
Tercer. Notificar l’acord als ajuntaments de Deltebre i Roquetes 
 
 
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació i pròrroga per a l’any 
2016 del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum 
 
L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Baix Ebre van manifestar un mutu 
interès en impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació 
de les persones consumidores i en la resolució de conflictes en matèria de consum amb la 
subscripció el 29 d’octubre de 2013 d’un conveni d’encàrrec de gestió en matèria de consum 
sobre la base dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual va tenir per objecte la 
realització el Consell Comarcal de concretes activitats de la competència de l’agència 
catalana del Consum. 
 

Ambdues parts acorden consideren altament positiva la continuïtat de la relació i la 

col·laboració en matèria de consum, mitjançant la fórmula de l’encàrrec de gestió per la qual 

cosa han acordat prorrogar l’encàrrec de gestió conferit. 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Activació 
Econòmica, i per unanimitat dels 25 membres que conformen legalment la corporació 
comarcal, el Ple del Consell Comarcal adopta els següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar l’addenda per a l’any 2016 al conveni que té per objecte la regulació de 

l’encàrrec de gestió que fa l’Agència Catalana del Consum al Consell Comarcal  del Baix 

Ebre  per a la realització d’actuacions definides en matèria de consum a la comarca i 

concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions 

encomanades així com el finançament corresponent a l’activitat encarregada. Aquesta 

Addenda té per objecte la pròrroga, amb la modificació de les clàusules econòmiques per a 

l’any 2016. 

 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat de l’acord 
 
 
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el departament de Cultura 
per regular la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre  
 
Segons la disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i 
documents, la Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i els recursos 
per a la gestió dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja 
s’efectuen en virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució 
del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a 
les comarques. 
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En data 16 de novembre de 2012, el Ple del Consell va aprovar el conveni a signar entre el 
Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa van 
subscriure el conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre 
 
El pacte setè del conveni esmentat preveu la signatura de convenis anuals específics en els 
quals es concretarà l’aportació econòmica del Departament de Cultura al Consell Comarcal 
del Baix Ebre destinada a la gestió de l’arxiu comarcal. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 25 membres que 
conformen legalment la corporació comarcal, el Ple del Consell Comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per a la transferència anual per a la gestió de l’arxiu. 
 
Segon. Facultar el president del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat d’aquest acord 
 
 
PUNT 8è- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases per a l’atorgament d’ajuts per a 
les escoles municipals de música 
 
La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal (SAM), reforça la 
cooperació i col·laboració interadministrativa amb els consells comarcals per afavorir la 
prestació de les competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels 
municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en 
especial els de menys capacitat econòmica. 
 

Amb aquesta finalitat, els consells comarcals de la demarcació i la Diputació de Tarragona 
han signat el conveni que desenvolupa el marc de cooperació o col·laboració en el qual els 
recursos econòmics de la Diputació s’adrecin a les necessitats actuals dels ens locals 

 
Per tal de procedir a la distribució dels ajuts s’han elaborat les corresponents bases que 
preveuen l’atorgament d’aquesta col·laboració econòmica als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades de la comarca del Baix Ebre que incentivin i promoguin la 
formació musical a través d’escoles municipals de música. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 25 membres que 
conformen legalment la corporació comarcal, el Ple del Consell Comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 

Primer-  Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió d’ajuts en matèria 
d’ensenyament musical, any 2016 
 
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT 
MUSICAL, ANY 2016 

 
 
Base 1a- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
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És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajuts per al finançament de les escoles de 
música municipals, d’acord amb el conveni esmentat. 
 
Base 2a- DESTINACIÓ DELS AJUTS 
 
2.1. Aquesta convocatòria va destinada a tots els ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades de la comarca del Baix Ebre que incentivin i promoguin la formació musical a 
través d’escoles municipals de música. 
 
2.2. Podran ser subvencionades les despeses de professorat, d’equipament necessari o de 
material complementari per a dur a terme la formació esmentada produïdes entre l’1 de gener 
al 30 de setembre de 2016. 
 
2.3. En cap cas es subvencionaran despeses de subministraments (aigua, llum, telèfon...), 
inversió (pintura, enllumenat o altres millores d’edificis i aules) ni cap tipus d’equipament o 
material que no tingui una finalitat educativa en l’àmbit musical. 
 
 
Base 3a- TRAMITACIÓ I REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS 
 
3.1. Les sol·licituds d’ajuts, seguint el model que figura en l’annex 1, es dirigiran al Consell 
Comarcal del Baix Ebre i aniran acompanyades de la següent documentació: 
 
- Full de sol·licitud-memòria (d’acord amb el model annex 1) on constin les següents dades : 

- Programa educatiu general del curs vigent en el moment de la convocatòria. 
- Relació d’esdeveniments, previstos i realitzats durant el 2016, on hagi participat l’escola 

municipal. 
- Motivació de la despesa . 
- Nombre d’alumnes beneficiaris.  
- Pressupost anual global i detallat per partides d’ingressos i despeses de l’escola municipal . 
- Pressupost de la despesa i import sol·licitat. 

 
-  Un certificat de l’interventor de l’ajuntament (d’acord amb el model annex 2), on consti la 
consignació pressupostària prevista per dur a terme la formació musical i l’import del 
pressupost total de l’ajuntament o, en el seu cas, EMD per a l’exercici 2016. 
 
- Acreditació de l’autorització com a escola de música o tràmits efectuats davant l’organisme 
corresponent de la Generalitat.  
 
- En el cas que la sol·licitud vagi destinada a sufragar despeses de personal, serà necessari i 
imprescindible aportar còpia del contracte o document que acrediti la relació laboral entre el 
professor i l’ajuntament . 
 
Base 4a- PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR 
 
Un cop rebuda la sol·licitud, per part dels tècnics de l’Àrea de d’Ensenyament, s’avaluarà que 
compti amb tota la documentació descrita a la clàusula anterior. Si és correcta es passarà a 
avaluar per al seu atorgament. En cas de tenir defectes se sol·licitarà la seva esmena i, un cop 
esmenada, se seguirà el mateix tràmit. En cas que, un cop fet el requeriment corresponent, no 
es compti amb tota la documentació necessària per procedir a la valoració dels ajuts d’acord a 
la base 5 i, per tant, no es pugui valorar algun dels paràmetres fixats, la puntuació d’aquell 
paràmetre serà de 0 punts.  
 
L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ requeriment, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació. En el cas 
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que passat aquest termini no s’hagi presentat la documentació demanada es considerarà, 
prèvia resolució expressa per part de l’òrgan competent dictada en el termini màxim de sis 
mesos,  que el sol·licitant desisteix de la petició. 
 
Base 5a- AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds es valoraran d’acord als següents criteris: 
 

a) Programa educatiu del curs vigent en el moment de la convocatòria (màxim 20 punts).  
b) Motivació de la despesa sol·licitada (màxim 10 punts). 
c) Pressupost general de l’escola municipal o activitat pròpia, de forma que com més elevat sigui 

el pressupost global, major puntuació (màxim 10 punts). 
d) Aportació de l’ajuntament a la formació musical en relació al pressupost global, de forma que 

com major incidència, major puntuació (màxim 10 punts). 
e) Nombre d’alumnes beneficiaris, de forma que com major nombre d’alumnes, major puntuació 

(màxim 15 punts). 
f) Relació d’esdeveniments on hagin participat o tinguin previsió de participar els alumnes per a 

mostrar el seu aprenentatge durant l’any 2016 (màxim 15 punts). 
 
Base 6a- IMPORT DELS AJUTS 
 
6.1. Amb la xifra resultant de la valoració de les sol·licituds en funció dels criteris d’avaluació 
citats en l’apartat 5 de les bases, s’establirà un rànquing de puntuació entre les diferents 
sol·licituds.  
 
D’acord a aquest rànquing i fins a esgotar la partida pressupostària, s’establiran els 
imports dels ajuts o subvencions a cadascuna de les sol·licituds de major a menor 
puntuació. 
 
6.2. Els ajuts o subvencions seran, generalment, de caràcter dinerari.  
 
6.3. L’import d’aquests ajuts o subvencions no podrà superar, en cap cas, una quantitat que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el 
cost de la despesa subvencionada. 

Base 7a- RESOLUCIÓ 

 
La resolució dels ajuts tindrà lloc en el termini d’un mes a partir de la data màxima de 
presentació de les sol·licituds i serà resolta pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre 
previ dictamen de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.  
 
Base 8a- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS 
 
8.1. La concessió de l’ajut serà degudament comunicada a l’ajuntament, el qual ho haurà de 
justificar amb un termini màxim que no podrà excedir el 30 de novembre de 2016. 
 
8.2. En cas que no s’hagi justificat l’ajut dintre del termini establert, les quantitats atorgades es 
donaran de baixa del pressupost sense cap més tràmit, a excepció dels casos en què es 
sol·liciti una pròrroga. Aquesta haurà d’estar degudament motivada i es podrà sol·licitar fins al 
termini màxim de justificació dels ajuts (30 de novembre de 2016), petició que serà informada 
per la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports i resolta pel president 
del Consell Comarcal.  
 
8.3. Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat, 
l’expedient de justificació de subvenció o ajut, segons Annex 2 al que s’hi haurà d’adjuntar: 
 



 

 

18 

-En el cas de despeses en material, fotocòpia compulsada de les factures acreditatives de la 
despesa. 
-En el cas de professorat, un certificat de l’interventor conforme s’ha procedit al pagament de la 
nòmina i la Seguretat Social corresponent. 
 
8.4. L’import global dels ajuts per cadascun dels ens locals beneficiaris no podrà superar el 50 
% de la despesa realment realitzada i justificada. 
 
8.5. El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva el dret de comprovar el desenvolupament de 
l’activitat i la despesa realment efectuada i a retirar l’ajut en cas que s’incompleixi algun dels 
requisits pels quals ha estat atorgat. 
 
 
Base 9a- TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
El termini màxim per presentar i admetre les sol·licituds referents a aquesta convocatòria serà 
el 30 de setembre de 2016. No s’admetrà cap més sol·licitud després de la data fixada.  
 
Base 10a- INTERPRETACIÓ DE LES BASES 
 
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el que 
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.  
 
Base 11a- PUBLICACIÓ DE LES BASES 
 
Aquestes bases seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i a la seva pàgina web (www.baixebre.cat) on es 
podran consultar tots els annexos. 

 
 
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases anteriorment 
aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i en el tauler d'anuncis de la corporació. Es fa constar que si no es presenten 
reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat 
d'acord exprés, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
 
PUNT 9è-  Aprovació, si s’escau, de la massa salarial de l’exercici 2016 
 
Per provisió d’aquesta Presidència de data 23 de maig de 2016, es va ordenar la iniciació 
d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral 
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió 
d’informes per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció. 
 
El Pressupost d’aquest Consell Comarcal per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment pel 
Ple en acord de data 18 de desembre de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una vegada 
exposat al públic sense reclamacions, en data 22 de gener de 2016 .  
 
En data 1 de juny de 2016 s’ha emès l’informe de Secretaria. 

http://www.baixebre.cat/
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Per la Intervenció, en data 6 de maig de 2016, s’ha acreditat que l’import d’aquesta massa 
salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a 1.630.056,14 € i que aquest import s’ha 
incrementat respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 2015, considerat en 
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Governació, 
i amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup d’ERC, dels 5 consellers del grup 
comarcal de PSC, del conseller comarcal del grup PP, i amb l’abstenció dels 10 consellers 
del grup comarcal de CIU i del conseller comarcal del grup Entesa, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2016, 
la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2015 per aquest personal, tant 
respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat d’1.630.056,14 € 
 
Segon-  Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província 
 
 
PUNT 10è- Aprovació, si s’escau, de l’addenda al conveni per a la gestió del Pla únic  
 
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) és la principal eina de 
cooperació de la Generalitat amb els ens locals per a assolir la construcció d’equipaments i 
serveis de competència municipal. 
 
L’apartat primer de la base 8a. de les d’execució dels PUOSC 2008-2012 disposa que els 
consells comarcals actuaran com a entitats col·laboradores de la Generalitat de Catalunya 
en la gestió de les subvencions, d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya i, en conseqüència, realitzaran el seguiment de les 
actuacions i el pagament de les subvencions. 
 
En data 26 de maig de 2014, el Departament de Governació i Relacions Institucionals i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre van signar un conveni per a regular l’encàrrec de la gestió 
del PUOSC i altres activitats de suport a la cooperació amb la inversió pública local. 
 
L’aportació prevista al conveni té com a objecte el finançament de l’actuació del Consell 
Comarcal com a entitat col·laboradora en la gestió de les subvencions del PUOSC 2008-
2012. 
 
Mitjançant sentència del 3 de març de 2016, el Tribunal Constitucional ha declarat 
inconstitucional i nul l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, la clàusula de garantia del finançament és inaplicable per inconstitucionalitat 
sobrevinguda. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Governació, 
i per unanimitat dels 25 membres que conformen legalment la corporació comarcal, el Ple 
del Consell Comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’Addenda al el Conveni de col·laboració signat entre el Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a 
l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, l’objecte de la 
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qual és modificar la clàusula cinquena del Conveni signat amb data 26 de maig de 2014, així 
com determinar la inaplicació de la garantia de finançament inclosa a la clàusula 5a.bis per 
inconstitucionalitat sobrevinguda. 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots 
els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 11è-  Moció de suport a la “Marxa Som” 
 
La Marxa Som és una caminada popular que recorrerà totes les comarques del Principat de 
Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserrat el darrer dia, 
seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural “El Camí”. 
 
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, organitzarà 
assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de 
democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors 
i per a tots. 
 
La Marxa Som està organitzada per les persones, entitats i institucions del país que 
progressivament s’hi adhereixen, inicialment impulsada pels Amics del Camí amb el suport 
de l’associació PAS: Amics del Camí - Serveis de participació i sostenibilitat  
 
El Camí (www.elcami.cat) és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i 
senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, 
permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra. 
El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i 
més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya 
i de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, 
social i turístic. 
 
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari 
d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 
 
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional 
que facilitin la participació de tota la població en els afers públics. 
 
Atès que el Consell Comarcal de del Baix Ebre compta entre els seus compromisos i 
objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i 
nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible. 
 
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del 
país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma 
col·lectiva. 
 
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres: 
 

a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar 
actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 

b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 
disponibilitat. 

http://www.elcami.cat/
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c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem. 
 
Atès que la Marxa Som està previst que passi per la comarca del Baix Ebre entre els mesos 
de juny i juliol de 2016 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups comarcals de CiU, 
ERC i Entesa, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals de CiU, els 8 del grup 
d’ERC i el conseller comarcal d’Entesa, amb l’abstenció dels 5 consellers del grup comarcal 
del PSC i del conseller comarcal del PP, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Ebre s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè 
considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del 
país i perquè fomenta la democràtica participativa.   
 
SEGON.- El Consell Comarcal de del Baix Ebre es compromet a proposar als ajuntaments 
de la comarca a facilitar les infraestructures i serveis necessaris, dins les seves possibilitats, 
per al bon funcionament de la Marxa Som, tals com: 

- Espais on puguin dormir els caminants.  
- Infraestructura i logística per als àpats populars. 
- Facilitar la seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com la 

cobertura sanitària. 
- Espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, facilitadors del 

procés participatiu per garantir-ne la qualitat i la participació de tothom. 
- Difondre la participació de la Marxa Som. 
- Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí a les poblacions de la 

comarca, així com la seva promoció i manteniment en tant que infraestructura turística de 
senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials beneficis socials, culturals i 
econòmics per al municipi i comarca. 
 
TERCER.- El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a difondre la Marxa Som entre 
els ajuntaments de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords a presidència de la Diputació de Tarragona, a 
presidència del Parlament de Catalunya i a presidència del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 
 
 
PUNT 12è-  Propostes d’urgència 
 
El President presenta a votació per urgència la proposta següent: 
 
A) Modificació Conveni ACA per al sanejament del terme de Reguers. 
 
Els senyors i senyores conselleres voten la inclusió i debat i, per unanimitat, accepten la 
urgència. 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua té atribuïdes les funcions relatives a la programació, la 
promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de competència de la 
Generalitat de Catalunya en virtut del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. Igualment li correspon l’ordenació del servei de sanejament a tot Catalunya i 
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l’acció concertada de les actuacions de les administracions competents en matèria de 
sanejament. Aquesta àmplia intervenció de l’Agència en aquesta matèria respon a la 
necessitat d’assolir un bon estat de les aigües superficials. Aquest objectiu posa de relleu la 
importància que assoleix l’adequada planificació del sanejament de les aigües residuals 
urbanes i la intervenció de tots els agents implicats en la seva generació i gestió. 
 
El sistema de sanejament es concep a la normativa com a unitat bàsica per la prestació el 
servei integral de tractament i evacuació de les aigües residuals i responsabilitza de la seva 
gestió a les Entitats Locals de l’Aigua, establint que en tant aquestes entitats no es 
constitueixin formalment i no assumeixin la gestió del sistema, les instal·lacions que en 
formen part són gestionades per l’administració competent en cada cas. 
 
En data 20 de juny de 2006 (DOGC núm. 4679 de 19 de juliol), mitjançant Resolució MAH 
370/2006, de 3 de juliol, es va fer públic l’acord de Govern de la Generalitat pel qual s’aprova 
el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), el qual conté 
les actuacions necessàries per donar compliment a les disposicions normatives que regeixen 
aquesta matèria.  
 
L’actuació «Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de 
Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa» està inclosa en el segon escenari del PSARU 2005. L’any 
2003, l’Agència Catalana de l’Aigua va redactar i supervisar el projecte de «Col·lectors en alta 
de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa», 
posteriorment, l’any 2010 es redacta una actualització del pressupost del projecte constructiu. 
 
L’Ajuntament de Tortosa va delegar les competències d’explotació i manteniment de les 
infraestructures en alta de nucli de Reguers en el Consell Comarcal del Baix Ebre, en virtut de 
l’acord de delegació de data 14 de desembre de 1998  (Annex 1). El Ple del Consell Comarcal 
del Baix Ebre en data 22 de febrer de 1999 va acordar acceptar la delegació de les 
competències de sanejament en alta. 
 
El Consell de Direcció de la Junta de Sanejament, en la sessió 121 celebrada el 18 de maig 
de 1999, va nomenar el Consell Comarcal del Baix Ebre com Administració Actuant del pla de 
sanejament del sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes  
 
En data 27 d’octubre de 1999 l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre van 
signar un conveni per a regular la delegació de funcions en matèria de sanejament d’aigües, 
modificat posteriorment per ampliació l’objecte a l’actuació «Col·lectors en alta de connexió 
dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa». 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre està en disposició d’executar les obres dels   «Col·lectors 
en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes. TM de 
Tortosa», ja que es preveu expressament en el Plec administratiu del contracte  “Explotació, 
conservació i manteniment del sistema de sanejament en alta de la comarca del Baix Ebre 
(l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, el Perelló, Tortosa-Roquetes, Deltebre, Camarles, Marina Sant 
Jordi), dels futurs sistemes de sanejament de Benifallet, Alfara de Carles, Tivenys i Vinallop, i 
de la realització de millores i  obres a càrrec del Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovat per 
la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre de data 20 de juliol de 2010,  
publicat en el DOGC de data 26.7.2010 i en el BOPT de data 23.7.2010 i que s’incorpora com 
a part integrant del contracte signat amb data 3 de gener de 2011 entre el President del 
Consell Comarcal del baix Ebre i el representant de l’empresa AQUALIA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA, SA, adjudicatària del contracte.  
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La clàusula 3.4 del plec detalla expressament aquesta obra i disposa: 
 

L’Agència Catalana de l’Aigua té previst durant la durada del contracte l’execució del Projecte 
de construcció del col·lector de la població del Reguers. En el cas que es firmi el conveni 
d’obra avançada entre l’ACA - Ajuntament de Tortosa- Consell Comarcal del Baix Ebre, el 
contractista estarà obligat a l’execució d’aquesta obra, d’acord amb les condicions i preus 
fixats per l’ACA i l’Administració Actuant. L’execució es farà d’acord amb el Projecte redactat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’empresa contractista haurà de contractar a una empresa 
externa per a la direcció d’obra i la direcció del Pla de Seguretat i Salut. 

El pressupost aproximat de l’execució d’aquesta obra, revisat a 2010, és de 903.546,31 euros 
(més IVA). 

L’empresa adjudicatària de la gestió del servei realitzarà les obres d’acord amb el calendari 
que li lliurarà el Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb l’ACA, el qual contindrà la 
previsió de pagament de l’obra que pot endarrerir-se a exercicis econòmics posteriors a l’any 
d’execució. 
 
Per tot això, el Consell Comarcal del Baix Ebre l’executarà en nom de l’Ajuntament de 
Tortosa, el qual serà el titular de la infraestructura. 
 
L’ACA ha previst al seu pla econòmic financer dins les anualitats 2016-2017, el finançament 
del «Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-
Roquetes. TM de Tortosa», actuació inclosa en el segon escenari del PSARU 2005  
 
De conformitat amb l’article 108 i següents de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, ambdues parts han convingut 
les condicions per les quals s’efectuarà el finançament de la inversió i de l’explotació de les 
instal·lacions de sanejament del «Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de 
sanejament de Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa» i també han convingut les condicions en 
què s’efectuarà, en termes de col·laboració, l’execució del projecte «Col·lectors en alta de 
connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa» i la 
seva gestió posterior. 
 
Tenint en compte aquestes premisses, el Ple del Consell Comarcal, en la sessió de data 18 
de març de 2016, va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució, i el finançament de la gestió i la 
prestació eficient del servei de sanejament de l’actuació «Col·lectors en alta de connexió dels 
Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes. t.m. de Tortosa» i va facultar el 
President del Consell Comarcal  perquè pugui subscriure qualsevol document per a l’execució 
d’aquest acord.” 
 
En el moment d’aprovació per part de l’Agència catalana de l’Aigua s’ha produït la necessitat 
d’introduir puntualitzacions respecte el contracte que té subscrit el Consell Comarcal  amb 
l’empresa que ha d’executar aquesta actuació. 
 
Tot i que el canvi no és substancial, es considera necessari que l’òrgan d’aprovació aprovi les 
esmenes introduïdes. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 25 membres presents i que 
composen la Corporació, adopta els següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar les esmenes introduïdes al conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució, i el finançament de la 

gestió i la prestació eficient del servei de sanejament de l’actuació «Col·lectors en alta de 

connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes. t.m. de Tortosa» 
 
DOCUMENT APROVAT MARÇ 2016    PROPOSTA MODIFICACIÓ 

Tercera.  Execució de les obres 
 
El Consell Comarcal disposa de contractista per 
a executar l’obra, ja que en data 28 de 
desembre de 2010, la Comissió de Govern va 
adjudicar el contracte a l’empresa AQUALIA 
GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 
(actualment FCC AQUALIA, SL  per canvi de 
denominació de la companyia protocol·litzat 
davant el notari de Madrid Andres Domínguez 
Nafria en data 2 d’abril de 2014) i aquest 
contracte preveu de forma expressa la 
realització de l’obra objecte d’aquest conveni. 
 
La tramitació de l’expedient de contractació de 
serveis necessari per a l’explotació del sistema 
de sanejament de Tortosa-Roquetes, es va dur 
a terme d’acord amb els principis essencials i 
els procediments ordinaris establerts per la 
legislació aplicable a la contractació 
administrativa. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre comunicarà 
a l’ACA l’inici de les obres i dels serveis 
necessaris en els terminis establerts, sempre 
abans de la finalització de l’anualitat establerta. 
 

Tercera.  Execució de les obres 
 
El Consell Comarcal manifesta que disposa de 
contractista per a executar l’obra, ja que en data 
28 de desembre de 2010, la Comissió de Govern 
va adjudicar el contracte a l’empresa Aqualia 
Gestión Integral del Agua, SA (actualment FCC 
Aqualia, SL, per canvi de denominació de la 
companyia protocol·litzat davant el notari de 
Madrid Andres Domínguez Nafria en data 2 
d’abril de 2014) i aquest contracte preveu de 
forma expressa la realització de l’obra objecte 
d’aquest conveni. Prèviament a l’inici de les 
obres, el Consell Comarcal aportarà a l’ACA la 
documentació corresponent a l’aprovació del 
projecte «Col·lectors en alta de connexió dels 
Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-
Roquetes. TM de Tortosa». 
 
Així mateix, atès el temps transcorregut des de 
la seva aprovació i amb caràcter previ a l’inici 
de la seva execució, el Consell Comarcal 
presentarà a l’ACA informe del seu secretari o 
interventor sobre l’adequació del contracte 
«Explotació, conservació i manteniment del 
sistema de sanejament en alta de la comarca 
del Baix Ebre (l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, el 
Perelló, Tortosa-Roquetes, Deltebre, Camarles, 
Marina Sant Jordi), dels futurs sistemes de 
sanejament de Benifallet, Alfara de Carles, 
Tivenys i Vinallop, i de la realització de millores 
i obres a càrrec del Consell Comarcal» als 
principis essencials que regeixen la 
contractació administrativa a efectes d’execució 
de les obres dels col·lectors objecte del present 
conveni. 

Novena. Obligacions del Consell Comarcal 
del Baix Ebre com a Administració 
competent 
 
1. El Consell Comarcal del Baix Ebre, com a 
ens gestor competent en matèria de 
sanejament del col·lector del nucli de Reguers, 
ha de subjectar-se, en tot cas, a les 
determinacions vigents del Decret 130/2003, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament, TRLAC i resta 
de legislació aplicable per raó de matèria, és 
per això que disposa d’unes ordenances en 
matèria d’abocament aprovades. 

Novena. Obligacions del Consell Comarcal del 
Baix Ebre com a Administració     competent 
 

1. 1. El Consell Comarcal, com a ens gestor 
competent en matèria de sanejament del 
col·lector del nucli de Reguers, ha de subjectar-
se, en tot cas, a les determinacions vigents del 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament, TRLAC i resta de legislació 
aplicable per raó de matèria, és per això que 
disposa d’unes ordenances en matèria 
d’abocament aprovades. 
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2. El Consell Comarcal del Baix Ebre, en el 
marc del Decret 130/2003, podrà establir una 
regulació específica respecte dels sistemes de 
sanejament de llur competència, vinculada als 
termes en que s’atorguen les llicències en 
l’àmbit de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de 
2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (PCAA). 

 
3. El Consell Comarcal del Baix Ebre s’obliga a 
que el servei de sanejament d’aigües residuals 
urbanes sigui gestionat amb ple compliment a la 
normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa i amb respecte als principis 
essencials de publicitat i lliure concurrència. 

 
4. En aquest sentit i llevat que el Consell 
Comarcal del Baix Ebre efectuï la gestió directa 
del servei, l’ACA haurà de validar els Plecs que 
formen part de l’expedient de contractació de la 
gestió o l’explotació de les instal·lacions en 
virtut dels quals s’efectua l’atribució de 
recursos. 

 
5. El Consell Comarcal del Baix Ebre, com a 
Administració competent del col·lector del nucli 
de Reguers, comunicarà a l’ACA la informació 
que afecti a canvis rellevants en la seva 
organització. 
 

2. 2. El Consell Comarcal, en el marc del Decret 
130/2003, podrà establir una regulació 
específica respecte dels sistemes de 
sanejament de llur competència, vinculada als 
termes en que s’atorguen les llicències en 
l’àmbit de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de 
2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (PCAA). 
 

3. 3. El Consell Comarcal s’obliga a que el servei 
de sanejament d’aigües residuals urbanes sigui 
gestionat amb ple compliment a la normativa 
vigent en matèria de contractació administrativa 
i amb respecte als principis essencials de 
publicitat i lliure concurrència. 
 

4. 4. En aquest sentit i llevat que el Consell 
Comarcal efectuï la gestió directa del servei, en 
cas de noves contractacions l’ACA haurà de 
validar els Plecs que formen part de l’expedient 
de contractació de la gestió o l’explotació de les 
instal·lacions en virtut dels quals s’efectua 
l’atribució de recursos. 
 

5. 5. D’acord amb el disposat per la clàusula 
Tercera del present conveni i amb caràcter previ 
a l’execució de les obres, el Consell Comarcal 
notificarà a l’ACA l’aprovació del projecte 
constructiu de l’actuació «Col·lectors en alta de 
connexió dels Reguers al sistema de 
sanejament de Tortosa-Roquetes. TM de 
Tortosa» i aportarà - en relació amb el contracte 
d’execució d’aquesta actuació – el certificat del 
seu secretari o interventor sobre el ple 
compliment dels principis essencials que 
regeixen la contractació administrativa. 
 

6. 6. El Consell Comarcal, com a Administració 
competent del col·lector del nucli de Reguers, 
comunicarà a l’ACA la informació que afecti a 
canvis rellevants en la seva organització. 
 
 
 

 
 
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal  perquè pugui subscriure qualsevol 
document per a l’execució d’aquest acord 
 
PUNT 13è-  Torn de control, precs i preguntes 
 
El President informe que diumenge a les 11:15 convocatòria Plataforma Trens Dignes a 
l’estació de l’Aldea 
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Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 13:48 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària 
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.     
 
 

Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 


