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ACTA 7/2014 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President                                                                   Joan Ferré Franquet 
Sr. Lluís Soler Panisello                           Jordi Monclús Doliu 
        Júlia Celma Lluis 

    
Consellers:  
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer 
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon 
del Pino Homedes, Joaquim - Vicepresident quart.  
Caballeria Ayala, Roser – Vicepresidenta cinquena 
 

 
Andreu Falcó, Daniel 
Bertomeu Rio, José Emilio 
Cid Martí, Ferran  
Curto Escribà, Jordi  
Curto Querol, Joan 
Fabra Serral, Moisés 
Ferré Fandos, Alfredo 

Font Ballesteros, Juan 
Gamundi Vilà, Alícia Victòria 
Gas Ferré, Francesc   
Gaseni Blanch, Jordi  
Gilabert Mangrané, Carlos 
Lallana Plaza, Rubén 
Llésera Margalef, Antonio  
Mas Sabaté, Josep 
Montagut Franch, Antoni 
Tomàs Royo, Rafel 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió el Sr. Kilian Franch Arques gerent i la interventora de fons, 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí 

 
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 18 de juliol de 2014, a la sala de plens de la seu del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Lluís Soler i 
Panisello, 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 15 de juliol de 2014, sota el següent ordre del dia: 
 
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de juny  de 2014 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r. Aprovació, si s’escau,  de l’informe preceptiu sol·licitat per la mancomunitat de 
municipis Tortosa-Roquetes en relació a la modificació dels seus estatuts. 
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4t.  Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de ordenança fiscal núm. T2. 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals 
de la comarca del Baix Ebre 
 
5è. Aprovació, si s’escau, dels conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre i 
Roquetes per al finançament dels centres oberts 
  
6è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’empresa REPSOL per al suport 
econòmic al servei de transport adaptat, any 2014  
 
7è. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2013. 
 
8è. Aprovació, si s’escau, de la proposta de presidència d’aprovació del conveni per a 
finançament de les prestacions d’ensenyament, curs 2013-2014. 
 
9è. Aprovació, si s’escau, de la proposició presentada per tots els grups comarcal en 
relació a l’autovia A7 
 
10è. Propostes d’urgència. 
 
11è. Informes de govern, si s’escau. 
 
12è. 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 juny de 
2014. 
 
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 22 membres presents, l’acta 
6/2014 de la sessió ordinària de data 20 de juny de 2014. 
 
PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma 
esquemàtica, es fan constar: 
 

NÚM.  ASSUMPTE 

AP16 Atorgament de serveis d’ajuda a domicili 

AP17 Atorgament de serveis de teleassistència 

AP18 Atorgament de serveis de transport adaptat 

AP19 Atorgament de bonificacions del servei de transport adaptat 

AP20 Regularitzacions d’aportacions dels usuaris del Servei d’Ajuda al Domicili 

I07 Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2014, del Pressupost vigent 
en la modalitat de generació de crèdit 

P53 Nomenar, amb caràcter de màxima urgència, la Sra. Salomé Pla Gilabert 
funcionària interina per ocupar el lloc de treball de l’Escala de l’Administració 
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General, subescala administrativa, grup C1, d’administratiu secretaria, amb 
col·laboració en el suport administratiu en la gestió de les competències 
delegades pel Departament d’Ensenyament, ocupada en propietat per la 
funcionària Eva Iglesias Mauri, actualment de baixa per incapàcitat temporal 
prèvia a la maternitat, fins el moment que aquesta  funcionària es reincorpori al 
seu lloc de treball o bé es produeixi la seva baixa definitiva per qualsevol de les 
circumstàncies previstes en la normativa vigent. 

P54 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps 
parcial, la Sra.  Maria Maeso Exposito, per tal de desenvolupar les tasques 
d’educadora social de l’EBASP 

P55 Acceptar la petició de la Sra. Pilar Juàrez Rosello d’acollir-se a les disposicions 
de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida familiar i 
laboral del personal de les administracions públiques de Catalunya i al Conveni 
col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
Conseqüentment, la seva jornada laboral establerta en 37,5 hores setmanals, es 
redueix en un terç de jornada, la qual cosa suposarà la prestació de 25 hores 
setmanals, a partir del dia 1 de juliol de 2014 

P56 Modificar, a partir del dia 1 de juliol de 2014, el contracte temporal, per obra o 
servei determinat, a temps parcial, subscrit amb la treballadora Sra. Lídia 
Martínez Nofre, amb la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral de 22 
hores setmanals. 

P57 Modificar el contracte de treball temporal, per obra o servei determinat, a temps 
parcial, subscrit amb la Sra. Maria Jesús Cervera Flores en data 17 de setembre 
de 2013 per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar de l’EBASP 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb una jornada laboral de 30 hores 
setmanals, amb la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral dede 20 hores 
setmanals 

P58 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps 
parcial, la Sra. Carmen Serrano Royo, per tal de desenvolupar les tasques de 
treballadora familiar. 

P59 Suspendre temporalment el contracte laboral subscrit entre la Sra. Raquel 
Ripollés Julve, Tècnica de Consum, i el Consell Comarcal de Baix Ebre,  amb el 
caràcter de mutu acord, pel període comprés entre el dia 11 d’agost de 2014 fins 
el dia 3 de setembre de 2014, ambdós inclosos, 

P60 Suspendre temporalment el contracte laboral subscrit entre la Sra. Inmaculada 
Medina Zaragoza, treballadora social de l’EBASP, i el Consell Comarcal de Baix 
Ebre,  amb el caràcter de mutu acord, pel període comprés entre el dia 1 d’agost 
de 2014 fins el dia 31 d’agost de 2014, ambdós inclosos 

P61 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps 
parcial, la Sra. Belinda De la Ascensión Franch, per tal de desenvolupar les 
tasques de treballadora familiar. 

P62 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps 
parcial, la Sra. Rita Mayans Casinos, per tal de desenvolupar les tasques de 
treballadora familiar. 

P63 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a jornada 
completa, la Sra. Montse Subirats Gisbert, per tal de desenvolupar les tasques 
de educadora social de l’EBASP i del SIFE del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

P64 Modificar l’objecte del contracte d’interinitat a temps complet subscrit amb la Sra. 
Ma Cinta Rius Franch en data 25 de febrer 2014, per tal de desenvolupar les 
tasques de monitora de transport adaptat de l’EBASP del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
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P65 Modificar, a partir del dia 14 de juliol de 2014, el contracte temporal, per obra o 
servei determinat, a temps parcial, subscrit amb la treballadora Sra. Olga de la 
Peña González, amb la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral de 12,5 
hores setmanals. 

P66 Deixar sense efectes la modificació prevista per al dia 14 de juliol de 2014, del 
contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps parcial, subscrit amb la 
treballadora Sra. Olga de la Peña González, amb la qual cosa la jornada laboral 
d’aquesta treballadora és de 10 hores i 30 minuts setmanals. 

P67 Suspendre temporalment el contracte laboral subscrit entre la Sra. Cinta 
Panisello Chavarría, treballadora social de l’EBASP, i el Consell Comarcal de 
Baix Ebre,  amb el caràcter de mutu acord, pel període comprés entre el dia 17 
de juliol de 2014 fins el dia 14 d’agost de 2014, ambdós inclosos, 
 

P68 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps 
complet, el Sr. Efrén Cofiné Escudero, per tal de desenvolupar les tasques de 
treballador social de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

S27 Autoritzar a l’empresa LIMPIEZAS SALOU, S.A., amb domicili social al 
C/Salauris, 4 6è 3a de Salou, per abocar les aigües residuals assimilables a 
domèstiques i/o neteges de clavegueram amb camió-cisterna al Servei Comarcal 
de Sanejament del Montsià. 

S28 Autoritzar a l’empresa l’establiment RESTAURANT NURI, SL per abocar amb 
camió cisterna les aigües residuals, assimilables a domèstiques, a la depuradora 
de Tortosa-Roquetes o de l’Ampolla 

S29 Autoritzar a l’empresa l’empresa FCC-PLANTA TRANSFERÈNCIA RESIDUS DE 
L’ALDEA per abocar amb camió-cisterna les aigües residuals procedents de la 
bassa de lixiviats de la planta de transferència del REBÉ a l’EDAR de Tortosa-
Roquetes. Queda totalment prohibit l’abocament dels fangs del fons de la bassa 
de formigó. 

S30 Primer.- Autoritzar a l’empresa per renovar l’autorització d’abocament, de 
l’establiment ES CASO MARTÍNEZ, SL situat a l’Avinguda Generalitat, 44 de 
Deltebre, per abocar un cabal mig de 473 m3/any d’aigües residuals sanitàries, 
les procedents del rentat de vehicles i, les pluvials hidrocarburades (susceptibles 
d’estar contaminades), a la xarxa municipal de clavegueram. 

S31 Autoritzar a l’empresa per renovar l’autorització d’abocament de l’establiment 
PENTRILO, SL situat al Pol. “LA Ravaleta” subsector D, parc.1, per abocar un 
cabal mig de 630 m3/any d’aigües residuals sanitàries i neteges puntuals de les 
instal·lacions, a la xarxa municipal de clavegueram. 

 

 
PUNT 3t- Aprovació, si s’escau,  de l’informe preceptiu sol·licitat per la mancomunitat 
de municipis Tortosa-Roquetes en relació a la modificació dels seus estatuts. 
 
El President de la mancomunitat de municipis Tortosa-Roquetes ha tramés al Consell 
Comarcal del Baix Ebre el certificat de acord adoptat per l’assemblea general d’aquest ens 
referent a la modificació del text del estatuts que el regeixen. 
 
L’acord adoptat disposa aprovar la formulació del nou text íntegre dels Estatuts de la 
mancomunitat de municipis Tortosa-Roquetes, resultant de l’adaptació a allò establert a la 
Disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), així com de modificacions puntuals del seu text 
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inicial relatives a l’actualització normativa, la supressió de la gerència, a la regulació de la 
Comissió Especial de Comptes, de les potestats públiques, de les funcions públiques 
necessàries, així com de les disposicions relatives al personal que també comporta una 
modificació ordinal del seu articulat. 
 
Vist el contingut del document, atès que l’article 119.1 del Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el 
projecte d'estatuts s'ha de trametre al consell comarcal o consells comarcals afectats per tal 
que n'emetin informe 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Informar favorablement formulació del nou text íntegre dels Estatuts de la 
mancomunitat de municipis Tortosa-Roquetes, aprovada per l’assemblea general d’aquest 
ens en la sessió de data 17 d’abril de 2014. 
 
Segon. Trametre l’acord am la Mancomunitat de municipis Tortosa-Roquetes per tal que 
produeixi l’efecte corresponent. 
 
 
PUNT 4t-  Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de ordenança fiscal núm. T2. 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals 
de la comarca del Baix Ebre. 
 
Amb data 20 de desembre de 2013, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment, entre 
d’altres, el text de l’ordenança fiscal T2 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la 
realització d’activitats ambientals de la comarca del Baix Ebre. 
 
En el decurs de l’any, s’ha observat que l’aplicació de l’ordenança no responia, en alguns dels 
conceptes, a la realitat dels documents que, per aplicaicó de la normativa vigent, s’estaven 
produint. 
 
A la vista d’aquest fet, la tècnica de sanejament informa sobre la necessitat d’adaptar els 
conceptes i  introduir una variant en el procediment de tramitació de informes integrats de 
l’òrgan tècnic ambiental del consell comarcal d’acord amb la Llei 20/2009 amb la diferenciació 
sobre l’informe del vector aigua residual. 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar, inicialment, els text modificat de l’ordenança fiscal T2 reguladora de la taxa 
per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de la comarca del Baix Ebre 
 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, por un termini de trenta 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita  diària i  en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, para tal que aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i els  suggeriments que considerin oportuns. El termini d’informació pública 
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començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al BOP o al 
DOGC. 
 
Tercer. Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin 
al·legacions ni reclamacions, que tots els documents que integren l’expedient s’entenguin 
aprovats automàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord 
exprés, i que es publiqui el text íntegre al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i una 
ressenya de l’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 
Quart. Fer tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, de l’acord 
d’aprovació  de l’ordenança. 

 
Cinquè. Facultar el Sr. President per tal de subscriure i signar tota mena de documents per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 

ORDENANÇA FISCAL Núm. T2.  
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
AMBIENTALS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE 

 
Article 1. Fonament, establiment i règim jurídic 
 
1. El Consell Comarcal del Baix Ebre presta per sistema indirecte el servei de depuració d’aigües residuals de 
les diferents estacions depuradores en virtut de la delegació de competències atorgada pels municipis. 
Correspon al Consell comarcal la inspecció i el control dels abocaments d’aigües residuals i la concessió de 
permisos  d’abocament amb connexió al sistema de depuració i d’abocaments puntuals amb camió cisterna, 
d’acord amb el Reglament comarcal. 
 
2. L’article 38 de la Llei 20/2009 preveu que els municipis de 50.000 habitants o més s’ha de constituir un òrgan 
tècnic ambiental amb la funció d’avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular la 
proposta de resolució. Als municipis de menys de 50.000 i de més de 20.000 habitants poden constituir un òrgan 
tècnic ambiental per exercir aquestes funcions. En cas contrari, aquestes funcions corresponen a l’òrgan tècnic 
ambiental competent del Consell Comarcal. En els municipis de menys de 20.000 habitants correspon a l’òrgan 
tècnic ambiental del Consell Comarcal o, si escau, a l’òrgan tècnic de l’ajuntament, avaluar les sol·licituds i els 
expedients i formular l’informe integrat. 
 
3. D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, els articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
els articles 15, 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, el Consell Comarcal del Baix Ebre estableix i imposa les taxes per l’atorgament 
dels permisos d’abocament d’aigües residuals que es regirà per aquesta ordenança i les normes esmentades. 
 
 

Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat comarcal, tant tècnica com administrativa, d’atorgament, 
revisió o renovació d’autoritzacions, d’emissió dels informes ambientals, de verificació, comprovació o revisió 
dels vectors de la seva competència, així com l’activitat comarcal de concessió d’autoritzacions de connexió a la 
xarxa pública de sanejament i de gestió administrativa de l’acreditació i l’atorgament, revisió o renovació 
d’autoritzacions als transportistes de vehicles cisterna per operar a les EDAR’s comarcals i l’entrada dels 
esmentats vehicles a les plantes comarcals, en el si de les activitats que es desenvolupin a tots els municipis de 
la comarca, d’acord amb la Directiva 1/2008, del 15 de gener, de prevenció i control integrats de la 
contaminació, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis o la realització d’activitats 
que s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 4  d’aquesta Ordenança. 

 
Article 3. Subjectes passius 
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1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35 de la Llei general tributària que siguin titulars de l’activitat i/o instal·lació que fonamenti, directament o 
indirecta, la intervenció de l’administració comarcal o els que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals siguin 
prestats aquests serveis o realitzades les activitats. 
 
2. En el supòsit que l’activitat gravada no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindran la condició de 
subjectes passius substituts del contribuent els que sol·licitin la prestació dels serveis o la realització d’activitats 
o realitzin les activitats que motivin les actuacions d’avaluació ambiental per part del Consell Comarcal. En 
aquests casos, el substitut del contribuent podrà exigir del subjecte passiu principal l’import de la quota tributària 
satisfeta. 
 

Article 4. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes que no inclouen, si fos procedent, la 
repercussió d’altres tributs: 
 
 

ACTIVITAT EUROS 

1- Procediment d’atorgament o de revisió d’autorització 

 d’abocament d’aigües residuals de les activitats incloses a l’Annex  
III de la Llei 20/2009 i al Reglament Comarcal de Sanejament 

200,00 

2- Procediment de renovació de l’autorització d’abocament  

d’aigües residuals de les activitats incloses a l’Annex III de la Llei 
 20/2009 i al Reglament Comarcal de Sanejament 

110,00 

3- Procediment d’emissió d’informe ambiental o de revisió del 

 vector d’aigües residuals de les activitats incloses a l’Annex I i II  
de la Llei 20/2009 

200,00  

4- Procediment de renovació d’informe ambiental del vector 

 d’aigües residuals de les activitats incloses a l’Annex I i II de la Llei  
20/2009 

155,00 

5- Procediment d’acreditació dels transportistes de vehicles  

cisterna que realitzen les operacions de recollida, transport i  
descàrrega de les cubes a les EDARs comarcals 

265,00 

6- Procediment d’atorgament o revisió d’autorització d’abocament  

d’aigües residuals mitjançant vehicles cisterna de les activitats  
industrials 

122,00 

7- Procediment de renovació d’autorització d’abocament d’aigües  

residuals mitjançant vehicles cisterna de les activitats industrials  
90,00 

8- Procediment de gestió administrativa per l’entrada de vehicles  

cisterna que aboquen aigües residuals, assimilables a urbanes, a les 
 EDARs comarcals (per cada camió).  

20,00 

9.- Procediment de tramitació de informes integrats de l’òrgan 
 tècnic ambiental del consell comarcal d’acord amb la Llei 20/2009 (sense vector 
aigua residual) 

250,00 

10.- Procediment de tramitació de informes integrats de l’òrgan 
 tècnic ambiental del consell comarcal d’acord amb la Llei  
20/2009 (amb vector aigua residual)   

325,00 

 
 
 
Article 5. Exempcions 
 
Resten exempts del pagament de la quota tributària de l’activitat  6, 7 i 8 de l’article 5 els organismes, les entitats 
i les empreses públiques, els ajuntaments de la comarca i l’empresa adjudicatària del servei comarcal de 
sanejament.  
Article 6. Meritament 
 
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan es produeix el fet imposable. 
 
2. L’obligació de contribuir no es veurà afectada per la possible denegació de l’objecte dels corresponents 
procediments previstos a l’article 5, o per la concessió supeditada a condicions, ni per renúncia o desistiment del 
subjecte passiu. 
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Article 7. Liquidació i recaptació 
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en la forma condicions i terminis que s’estableixin per la gerència del 
Consell Comarcal. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la leg islació 
estatal o autonòmica, i aquells en que es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal, entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i del seu 
text al BOPT, i serà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, restaran vigents. 

 
 
PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, dels conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre 
i Roquetes per al finançament dels centres oberts. 
 
El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
comarcal del Baix Ebre tenen signat el Contracte programa 2012-2015 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 articula 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. 
 
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 per tal de proporcionar atenció 
a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal 
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i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions 
de risc i compensant dèficits socioeducatius. 
 
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 
 
En el protocol addicional de la concreció d’actuacions per a l’exercici 2014, el Departament de 
Benestar Social i família ha inclòs la Fitxa núm. 2.1.: “Serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert” . 
 
Aquest protocol recull, per primer cop, l’obligació del Consell Comarcal del Baix Ebre de  
finançar  la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del sistema d’informació 
i del suport administratiu 
 
Per tal de poder atendre aquests compromisos, el Departament de Benestar Social i Família, 
mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aportarà la quantitat de 
66.055,00 euros per al desenvolupament de les actuacions següents: Programa de serveis 
socials de centres oberts, amb la següent distribució: 

 
- Ajuntament de Deltebre: 44.104,00 euros. 
- Ajuntament de Roquetes: 21.951,00 euros. 

 
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. 
 
Igualment, l’Ajuntament de Deltebre i l’Ajuntament de Roquetes tenen signat amb el Consell 
Comarcal del Baix Ebre el conveni marc de serveis socials per a la prestació, el manteniment 
i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de serveis socials 
d’atenció pública, i altres programes relatius al benestar social, en el qual cal incloure aquesta 
nova prestació. 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Modificar el conveni marc entre el consell comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Deltebre, per una banda, i de Roquetes, per l’altra,  en matèria de serveis socials i benestar i 
altres programes relatius al benestar social, afegint a la clàusula Segona. “Prestacions de la 
xarxa de serveis socials d’atenció pública”, : 
 
- Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents 
   . Servei de centre obert 
 
Segon. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments 
de Deltebre, d’una banda i del Roquetes, de l’altra, per al manteniment dels centres oberts 
dels seus municipis. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord 
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Quart. Notificar l’acord als ajuntament de Deltebre i Roquetes 
 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE / ROQUETES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA SERVEIS D’INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: SERVEI DE CENTRE OBERT 
 

 

Tortosa, ---- de juliol  de 2014 
REUNITS 

 

D'una part, el Sr. Lluís Soler Panisello, President del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
De l'altra  
 
El Sr. José Emilio Bertomeu Rio, Alcalde-President de l’Ajuntament de Deltebre o El Sr.  Francesc Gas Ferré, 
Alcalde-President de l’Ajuntament de Roquetes 
 
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i  
 

MANIFESTEN 
 
I-  El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell comarcal del Baix 

Ebre tenen signat el Contracte programa 2012-2015 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 articula 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. 
 
II- 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. 
 
III- La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, estable ix 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 per tal de proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint el seu 
desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les 
situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. 
 
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 
 
IV- En el protocol addicional de la concreció d’actuacions per a l’exercici 2014, el Departament de Benestar 

Social i família ha inclòs la Fitxa núm. 2.1.: “Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents: servei de centre obert” . 
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Aquest protocol recull, per primer cop, l’obligació del Consell Comarcal del Baix Ebre de  finançar  la 
infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del sistema d’informació i del suport administratiu 
 
Per tal de poder atendre aquests compromisos, el Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aportarà la quantitat de 66.055,00 euros per al 

desenvolupament de les actuacions següents: Programa de serveis socials de centres oberts, amb la següent 
distribució: 
 

- Ajuntament de Deltebre: 44.104,00 euros. 
- Ajuntament de Roquetes: 21.951,00 euros. 

 
V- La fitxa 2.1 disposa que el  Departament de Benestar Social i Família finançarà l’ens local els següents els 

recursos  
 
Recursos humans: un professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials encarregat de la 
direcció i la coordinació, un professional en educació social, un en integració social i un en monitoratge de temps 
lliure, preferentment amb experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc. 
 
Ràtios professionals: un/a director/a coordinador. Per cada vint persones usuàries, dos professionals en 
educació social o un professional en educació social i un en integració social. Es pot disposar de monitors i 
monitores de temps lliure per a activitats específicament lúdiques i de suport. 
 
 D’altra banda preveu expressament que el finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del 
manteniment del Sistema d’informació, del suport administratiu, entre d’altres, va a càrrec de l’ens local gestor 
de l’àrea bàsica de serveis socials (art. 62.3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials). 
 
VI- L’Ajuntament de Deltebre i l’Ajuntament de roquetes tenen signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre el 

conveni marc de serveis socials per a la prestació, el manteniment i la millora de les prestacions de serveis i 
econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i altres programes relatius al benestar social, en el 
qual  s’inclou aquesta nova prestació. 
 
Vistos aquests antecedents, ambdues parts  

ACORDEN 

 
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Deltebre / Roquetes col·laboraran mútuament en el 

desenvolupament del  
 
Segon. Els ens locals signants es comprometen a procurar l’assoliment del Objectius del programa que es 

concreten en: 
 
 Objectius que s’han d’assolir 

 
     General 

- Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament 
personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius. 
 
     Específics 

En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:  
- Desenvolupament personal i integració social. 
- Adquisició d’aprenentatges. 

 
Quant al mateix servei: 

- Atendre infants i adolescents en situació de risc que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica respectiva, que 
requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament aquells que estan en situació de risc. 

- Prevenir el deteriorament de les situacions de risc. 
- Compensar dèficits socioeducatius. 

 
 
Tercer. Atès que l’’Ajuntament de Deltebre / Roquetes és titular del / dels  centre/s Obert “xx” , ubicat 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 de la infraestructura derivades  d’aquesta 
disponibilitat (subministraments, assegurances, ....) del material, del manteniment del sistema d’informació, del 
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suport administratiu i de dotar-los del personal que, d’acord amb la normativa vigent, és necessari per al 
funcionament dels centres oberts i que es concreta en: 
 
Recursos humans: un professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials encarregat de la 
direcció i la coordinació, un professional en educació social, un en integració social i un en monitoratge de temps 
lliure, preferentment amb experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc. 
 
Ràtios professionals: un/a director/a coordinador. Per cada vint persones usuàries, dos professionals en 
educació social o un professional en educació social i un en integració social. Es pot disposar de monitors i 
monitores de temps lliure per a activitats específicament lúdiques i de suport. 
 
 
 Quart- El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix els següents compromisos: 

 
- Transferir a l’Ajuntament de Deltebre / Roquetes els imports que es quantifiquen en la clàusula següent. 
 
- Justificar la totalitat de l’import acordat  
 
Cinquè.  El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència, aportarà al Consell Comarcal del Baix Ebre la quantitat de 66.055,00 euros per al 
desenvolupament de les actuacions següents: Programa de serveis socials de centres oberts: 
 
Atès que la infraestructura i els professional són assumits per l’Ajuntament de Deltebre, com a titular dels 
centres, el Consell Comarcal del Baix Ebre transferirà el següent import: 
 

- Ajuntament de Deltebre: 44.104,00 euros. 
o  
 
Atès que la infraestructura i els professional són assumits per l’Ajuntament de Roquetes,  com a titular del 
centre, el Consell Comarcal del Baix Ebre transferirà el següent import: 
 

- Ajuntament de Roquetes: 21.951,00 euros. 
 
Sisè.  Atesa l’obligació del Consell Comarcal del Baix Ebre de justificar els fons i el compliment de les 

obligacions derivades de la gestió dels centres oberts, l’Ajuntament de ---- es compromet a facilitar, mitjançant 
els tècnics corresponents, les següents dades d’avaluació: 
 
L’avaluació es basarà en la mesura dels indicadors següents: 
 
Indicador 1 

Nom de l’indicador Existència d’expedients assistencials. 
Justificació Recollir a l’expedient del noi o noia les seves dades bàsiques i la documentació que es generi de 
la intervenció socioeducativa. 
Fórmula Nombre d’expedients assistencials. 
Descripció de termes A l’expedient assistencial ha de constar-hi almenys: les dades identificatives, el familiar 
o la persona responsable del menor i la prescripció medicofarmacèutica, si escau. 
Població Infants i adolescents atesos als centres oberts derivats pels EBAS.  
Estàndard 80%  
Instrument d’avaluació Arxiu dels expedients assistencials. 
 
Indicador 2 

Nom de l’indicador Registres de gestió. 
Justificació Fer un seguiment del funcionament òptim del servei. 
Fórmula Existència d’un registre de l’atenció directa i indirecta que es presta amb els epígrafs mínims 
senyalats. 
Descripció de termes Atenció directa: nombre de professionals d’atenció directa. Relació actualitzada dels 
educadors, integradors socials, monitors i altre personal que atenen els infants i adolescents. Registre 
d’incidències.  
Atenció indirecta: nombre de professionals d’atenció indirecta. Inclou el registre de la direcció del servei, el 
programa de formació i altres que determini l’ens local. 
Població Infants i adolescents atesos als centres oberts derivats pels EBAS.  
Estàndard 100%  
Instrument d’avaluació Registre de l’atenció directa i l’atenció indirecta. 
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Indicador 3 

Nom de l’indicador Recull de les activitats desenvolupades. 
Justificació Seguiment de l’activitat del centre obert i del seu resultat. 
Fórmula Llista amb el nombre d’assistents a les activitats desenvolupades. 
Descripció de termes  
Població Infants i adolescents atesos als centres oberts derivats pels EBAS.  
Estàndard 100%  
Instrument d’avaluació Programació de les activitats amb el nombre d’assistents, segons el model del recull de 
dades del registre únic. 
 
Indicador 4 

Nom de l’indicador Satisfacció de les persones usuàries. 
Justificació Conèixer el grau de satisfacció de les persones usuàries. 
Fórmula Existència del registre del grau de satisfacció de les persones usuàries. 
Descripció de termes Mesura del compliment de les expectatives que tenen les persones usuàries en relació 
amb el recurs. 
Població Infants i adolescents atesos als centres oberts derivats pels EBAS.  
Estàndard 100%  
Instrument d’avaluació Llibre d’actes de les assemblees o dels resultats de les enquestes practicades. 
Comentaris El grau de satisfacció de les persones usuàries poden constar a les actes de les assemblees o 
bé als resultats de les enquestes o entrevistes fetes per a aquest fi. 

 
Setè. 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 Benestar Social i família no es preveu la possibilitat de pròrroga. Si es manté l’aportació 
econòmica del departament ambdues parts es comprometen a formalitzar un nou convei de col.laboració. 
 

 
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’empresa REPSOL per al 
suport econòmic al servei de transport adaptat, any 2014. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de maig de 1997, 
va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat restringida per 
tal d’atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei té com a finalitat 
facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat i persones 
grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció 
especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la 
seva integració a l’entorn.  
 
D’aleshores ençà, el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat restringida ha 
anat incrementant la seva importància, tant en nombre d’usuaris com de rutes i, al mateix 
temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant empresa externa i 
mitjançant els propis mitjans materials i personals. 
 
El manteniment d’aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la Generalitat de 
Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació econòmica i social actual fa 
que aquest servei sigui cada cop més sol·licitat i que el Consell Comarcal del Baix Ebre no 
disposi de recursos suficients per poder atendre’l amb garantia . 
 
És voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius més 
propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant iniciatives que 
afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a l’educació, a la integració i 
a la sostenibilitat i benestar de l’entorn en el qual opera. 



 

 

14 

 

Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de 
desenvolupament a les comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que 
beneficiïn el màxim nombre de persones i participen en projectes i programes de millora de 
les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant, entre d’altres 
accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles persones que en necessitin i 
col·laborant en l'execució de projectes d'integració social de col·lectius vulnerables o en risc 
d'exclusió, i formem part de diversos programes de millora del benestar. 
 
Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i REPSOL van 
signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport considerable a la prestació 
del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt positivament el conveni i 
consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se. 
 
Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que 
necessiten assistència per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis 
assistencials que els hi corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per circumstàncies 
físiques, mentals o d’edat. 
 
Vista, per tant, la confluència d’interessos i atès que consideren molt positiva la col·laboració 
mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones amb mobilitat 
restringida. 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni a signar amb REPSOL per a la  col·laboració en la prestació del 
servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o altres necessitats 
socials, de l’any 2014. 
 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I REPSOL PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE PERSONES O ALTRES NECESSITATS 
SOCIALS 

 
 
 
Tortosa, -- de juliol de dos mil catorze. 
 

REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Lluís Soler i Panisello, president del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
De l’altra, el Sr. Javier Moro Morán, director de la Unitat de Negoci Espanya DG UPSTREAM REPSOL. 
 

MANIFESTEN 

 
I- El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de maig de 1997, va aprovar 
establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat restringida per tal d’atendre necessitats de 
tipus educatiu o assistencial. Aquest servei té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, 
amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis socials 
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d’atenció especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva 
integració a l’entorn.  
 
D’aleshores ençà, el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat restringida ha anat incrementant 
la seva importància, tant en nombre d’usuaris com de rutes i, al mateix temps, ha adaptat la seva prestació a 
dues modalitats: mitjançant empresa externa i mitjançant els propis mitjans materials i personals. 
 
El manteniment d’aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la Generalitat de Catalunya, dels 
usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació econòmica i social actual fa que aquest servei sigui cada cop 
més sol·licitat i que el Consell Comarcal del Baix Ebre no disposi de recursos suficients per poder atendre’l 
amb garantia . 
 
II- Que és voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius més propers als 
llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant iniciatives que afavoreixin el desenvolupament 
de la societat i que contribueixin a l’educació, a la integració i a la sostenibilitat i benestar de l’entorn en el qual 
opera. 
 
Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de desenvolupament a les 
comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que beneficiïn el màxim nombre de persones i 
participen en projectes i programes de millora de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les 
comunitats, realitzant, entre d’altres accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles persones 
que en necessitin i col·laborant en l'execució de projectes d'integració social de col·lectius vulnerables o en 
risc d'exclusió, i formem part de diversos programes de millora del benestar. 
 
III- Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i REPSOL van signar un 
conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport considerable a la prestació del servei a la comarca i, 
per tant, els signants valoren molt positivament el conveni i consideren que la col·laboració ha de continuar i 
renovar-se. 
 
IV- Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que necessiten assistència 
per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis assistencials que els hi corresponen pel fet de 
tenir la mobilitat reduïda per circumstàncies físiques, mentals o d’edat. 
 
Vista, per tant, la confluència d’interessos i atès que consideren molt positiva la col·laboració mútua en la 
prestació del servei de transport adaptat de les persones amb mobilitat restringida, ambdues parts 
 

CONVENEN 

 
Primer- Que REPSOL, en el marc de la seva voluntat de col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Ebre 

en la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o altres necessitats 
socials, de l’any 2014, es compromet a lliurar la quantitat de 25.000,00 € (vint-i-cinc mil euros) per tal de 
col·laborar en les despeses derivades del manteniment del transport adaptat o altres necessitats socials, de 
l’any 2014. 
 
El lliurament d’aquesta col·laboració es farà efectiu abans del 31 de desembre de 2014. 
 
Segon- El Consell Comarcal del Baix Ebre farà constar la col·laboració de REPSOL en els vehicles que utilitzi 

i en aquelles actuacions públiques que dugui a terme en relació a aquest servei. 
 
Tercer- Aquest conveni té una vigència per a tot l’any 2014.  

 
 
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2013. 
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat local, 
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 
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El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos. 

 

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig 
de l’actual exercici. 

 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 30 de maig 
de 2014. 
 
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 131 de data  7 
de juny de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 

FONAMENTS DE DRET 

D’acord amb els articles del 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, la Instrucció de comptabilitat 
per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el 
contingut 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Especial de Comptes, i per 
unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal, 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals del Consell Comarcal del Baix 
Ebre corresponents a l’exercici 2013, integrats pels estats bàsics següents: 
 
1. Estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 16.066.324,58 € i un passiu de 
16.066.324,58 € i un resultat de l’exercici amb un guany d’1.025.521,70 €. 
 
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany d’1.025.521,70 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
4.921.918,56 €, unes obligacions pendents de pagament de 3.215.292,49 €, un romanent de 
tresoreria total d’1.133.615,56 € i un resultat pressupostari ajustat de 81.673,10 €. 
 
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar 
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament d’1.070.208,43 € i unes obligacions pendents de pagament de 192.136,38 €. 
 
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència d’1.190.186,00 €. 
 
2. Annex als estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de 
225.299.675,48 € i un total en l’haver de 225.299.675,48 €. 
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- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits 
pressupostaris per un import total de 2.325.516,33 € en despeses i 2.325.516,33 € en 
ingressos. 
 
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 210.613,56 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de 
902.044,33 €. 
 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha un 
saldo pendent de pagament d’1.757.617,00 € i 72.711,72 € pendent de cobrament. 
 
Segon..- Aprovar definitivament la documentació complementària del Consell Comarcal del 
Baix Ebre integrada pels justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: el total d’ingressos és de 
9.025.058,64 € i un total de despeses de 9.025.058,64 €. 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats 
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions en els crèdits pressupostaris 
per un import total de 2.325.516,33 € en despeses i 2.325.516,33 € en ingressos. 
 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: 
en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 4.787,33 € i baixes d’obligacions de 
3.802,01 €. 
 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en el cas 
de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una existència 
final d’1.190.186,00 €. 
 
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors de 
4.921.502,28 € i un total de creditors de  3.215.292,49 €. 
 
Tercer.- Aprovar els comptes anuals de la societat mercantil Baix Ebre Innova, SL 

 

La societat que va ser constituïda en data 1 d’octubre de 2003 amb un capital social de 

30.000,00 aportat íntegrament pel Consell Comarcal i ampliat en 30.000,00 en data 8 d’agost 

de 2012 i té com a objectiu la promoció d’activitats i serveis que contribueixen al 

desenvolupament econòmic de la comarca a més de la gestió i promoció del viver 

d’empreses i centre de negocis 

 
El total del balanç ascendeix a 540.218,10 €, dels quals 418.900,20 € corresponen a 
l’immobilitzat i 121.317,90 € a actiu circulant. 
 
Els compte de pèrdues i guanys de l’exercici dóna un resultat de 409,39 € de pèrdues i per 
tant sumant el dèficit arrossegat dels exercici anteriors  els fons propis de la societat són 
29.590,61 €, inferiors al mínim del 50 % del capital social, que hauria de ser de 30.000,00 € 
 

 



 

 

18 

Quart.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles esmentats en la part expositiva. 
 
 
PUNT 8è- Aprovació, si s’escau, de la proposta de presidència d’aprovació del conveni 
per a finançament de les prestacions d’ensenyament, curs 2013-2014. 
 
Amb data 8 de gener de 2014 se signà el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el OCnslel Comarcal del Baix Ebre per a la 
delegació a aquest Consell comarcal del les competències quant a la gestió del servei de 
transport escolar i per a la gestió dels servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament. 
 
D’acord amb la regulació establerta en aquest conveni, les dotacions econòmiques que es 
transfereixen al Consell Comarcal s’estableixen per a un curs escolar i es concreten 
mitjançant conveni. 
 
El Departament ha tramès el document per regularitzar la transferència econòmica del curs 
2013-2014. 
 
La interventora ha emès informe d’avaluació d’aquest document en relació a la despesa 
efectiva realitzada durant el curs 2013-2014 i ha presentat una sèrie de proposicions. 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de Presidència, i per unanimitat dels 22 
membres presents que conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Baix Ebre per 
al finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de 
transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al 
curs 2013-2014, amb un import global de 2.318.767,46 €, amb el condicionament derivat de 
l’informe de la interventora comarcal, que s’acceptin les següent peticions: 
 
 
1. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament la transferència de part de l’excedent dels ajuts 
de menjador a finançar el transport escolar obligatori o que s’accepti una justificació en el seu 
global sense tenir en compte els límits de cada apartat de la proposta de finançament. 
 
2.  Sol·licitar al Departament d’Ensenyament que es permeti la compensació entre els 
apartats 2.A i 2.B de menjador obligatori que recull les beques dels centres de NEE. 
 
 
Segon- Facultar l’Il.lm. Sr. President del Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la signatura 
de tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord i traslladar 
aquest acord al Departament d’Ensenyament. 



 

 

19 

 
 
PUNT 9è- Aprovació, si s’escau, de la proposició presentada per tots els grups 
comarcal en relació a l’autovia A7. 
 
Davant l’aprovació provisional de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de l’Autovia A-7. 
Tram Castelló-Hospitalet de l’Infant , subtram La Jana- el Perelló per Resolució  de la Direcció 
General de Carreteres de 18 d’agost de 2005; els municipis de les Terres de l’Ebre i el 
Govern de la Generalitat de Catalunya van adoptar l’acord de formular al·legacions conjuntes 
en base al consens d’un traçat alternatiu al proposat en l’estudi informatiu. 
 
Traçat alternatiu que evitava l’afectació d’un espai protegit de la Xarxa Natura 2000, l’afecció 
del futur aeròdrom de les Terres de l’Ebre, salvar les zones urbanitzades del nucli de 
Campredó i nuclis disseminats. A la vegada que s’apropava cap a l’autopista AP-7 i es 
perllongava fins l’Ametlla de Mar. 
 
Per resolució de la Direcció General de Carreteres de 14 d’agost de 2007, fou aprovat 
provisionalment l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental” Autovia A-7. Tram Castelló-
L’Hospitalet de l’Infant. Subtram: La Jana -El Perelló. Nova alternativa Sant Rafel del Riu- El 
Perelló. 
 
Estudis que no reflectien la totalitat del traçat proposat des de les Terres de l’Ebre fruit del 
consens . I als que els diferents ajuntaments van presentar les oportunes al·legacions. 
 
Per resolució de la Direcció General de Carreteres del 29 d’abril de 2010 s’aprova 
provisionalment l’estudi d’impacte ambiental  de la solució recomanada per a l’autovia . 
Castelló-L’Hospitalet de l’Infant . Subtram La Jana – El Perelló.  
 
Contra aquesta Resolució els ajuntaments de les Terres de l’Ebre tornen a presentar les 
mateixes al·legacions que a l’any 2007. 
 
Per Resolució de 21 de febrer de 2014,  la Ministra de Foment ha aprovat definitivament 
l’estudi informatiu “Castelló-L’Hospitalet de l’Infant. Subtram . La Jana-El Perelló, seleccionant 
com alternativa a desenvolupar en projectes successius la denominada a l’estudi com 
alternativa 23, modificada per les alternatives 23A i 23B i per la variant de Santa Bàrbara.  
 
Transcorreguts quasi 10 anys des de l’aprovació provisional del primer estudi informatiu i 
d’impacte ambiental,  i que va dur a les forces polítiques de territori  i a les administracions 
públiques a consensuar un traçat i l’adopció d’un ACORD sobre els eixos viaris de llarg 
recorregut que des del punt de vista territorial i de desenvolupament econòmic es 
consideraven el més favorable per a les Terres de l’Ebre. 
 
Entenent que al llarg d’aquests 10 anys existeixen suficients antecedents tant en els 
expedients de les administracions públiques com en les manifestacions fetes públiques de les 
voluntats i interessos dels municipis de les Terres de l’Ebre 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per tots els grups comarcals, i 
per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal, 
adopta els següents ACORDS: 
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Primer. Instar a la Ministra de Foment  que respecti  l’acord que a  l’abril de 2005  van arribar  
tots els partits polítics de les Terres de l’Ebre, els ajuntaments i la Delegació del Govern de la 
Generalitat de les Terres de l’Ebre  sobre   una proposta de traçat consensuada i que fou 
tramesa al Ministeri de Foment. 
 
Segon. Instar al Ministeri de Foment que redacti el projecte de  l’Autovia A-7 Castelló-
L’Hospitalet de l’Infant. Subtram . La Jana- El Perelló. I el subtram : El Perelló-l’Hospitalet de 
l’Infant, respectant el traçat acordat pels municipis de les Terres de l’Ebre i   que  executi de 
forma  immediata aquestes obres.  La presentació de les al·legacions per part dels 
Ajuntaments no pot suposar una excusa per a retardar l’execució de l’Autovia 
 
Tercer. Demanar a l’Estat la gratuïtat de l’Autopista AP-7 per als vehicles que entrin i surtin 
pels peatges, Vinaròs-Ulldecona-Alcanar i el de L’Hospitalet de l’Infant- Móra d’Ebre, mentre 
no s’inicien les obres i es posi en funcionament  l’Autovia A-7. 
 
PUNT 10è- Propostes d’urgència. 
 
No es presenta cap proposta d’urgència 
 
 
PUNT 11è- Informes de govern, si s’escau. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
PUNT 12è- Torn de control, precs i preguntes. 
 
No és produeix cap intervenció 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 13:50  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, 


