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ACTA 09/2018 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
Presidenta 
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta  
  
        
Consellers:  
Andreu Falcó, Daniel – Vice-president primer 
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon 
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer 
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart 
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè 
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè 
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè 
 
Adell Moragrega, Enric 
Bertomeu Río, José Emilio 
Brull Melich, Ramon  
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Ferré Fandós, Alfredo 
Franch Arques, Kilian 
Jordan Farnós, Jordi 
Mas Sabaté, Josep 
Merlos Borrul, Roser 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa  
Roig Montagut, Enric 
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera 
 
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 26 d’octubre de 2018, a seu del Consell 
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, 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 la Presidenta del 
Consell, Sra. Sandra Zaragoza Vallés,  de data 23 d’octubre de 2018, sota el següent 
ordre del dia: 
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1r.  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
2n. Presa de possessió de consellera comarcal 
 
3r. Donar compte de resolucions de presidència  
 
4t.  Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis 
2018 i 2019   – Exp. 1916/2018 
 
5è. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores dels ajuts d’ajuts d'urgència 
social sobre pobresa energètica pel període 1/7/2018 al 31/12/2019 – Exp. 
2427/2018  
 
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del Programa UBICAT 
Exp. 2382/2018 
 
7è. Aprovació si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del Programa 
SINGULARS 
Exp. 2401/2018 
 
8è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del Programa 
ENFEINA’T 
Exp. 2413/2018 
 
9è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del Programa 
TREBALL A LES 7 COMARQUES 
Exp. 2304/2018 
 
10è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb diferents ajuntaments de la 
comarca per al cofinançament del transport escolar postobligatori 
Exp. 2467/2018 
 
11è.  Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb diferents ajuntaments de la 
comarca per al cofinançament del transport escolar no obligatori 
 Exp. 2466/2018 
 
12è.  Aprovació, si s’escau, l’acceptació de delegació de competències en matèria 
de salubritat municipal per part de l’Ajuntament de Benifallet i l’EMD de Campredó 
Exp. 2043/2017 
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13è. Proposició d’aprovació del manifest en favor del desdoblament de la N-420 fins 
el corredor del Mediterrani 
 
14è. Propostes d’urgència 
 
15è. Torn obert 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. 
 
 
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
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 24 consellers comarcals 
presents al Ple, l’acta 08/2018 de la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2018. 
 
PUNT 2n. Presa de possessió de consellera comarcal 
 

La Presidenta del Consell anuncia que la Junta Electoral Central  ha emès les 

credencials de la consellera comarcal la Sra. Teresa Moreso Gisbert en substitució, per 

la renúncia del Sr. Francesc Gas Ferré.  

 

Seguidament passa a  prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució, d’acord 
amb l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General, en relació amb el Reial Decret 
707/1979, de 5 d’abril. 

 

El President pregunta: “Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de Conseller Comarcal amb lleialtat al Rei i guardar i 

fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia?”. 

 

La Sra. Teresa Moreso Gisbert respon: “ Prometo, per imperatiu legal”. 

 
Després de la promesa la nova consellera passa a ocupar el seu lloc. La Presidenta li 
dóna la benvinguda en nom de tota la corporació comarcal i se li fa lliurament de la 
insígnia de conseller comarcal. 
 
 
PUNT 3r- Donar compte d’altres de resolucions de presidència 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2018-
0244 

EVA IGLESIAS MAURI. Comissio de Serveis a 
AJUNTAMENT DE DELTEBRE -- 

2035/2017 

RP 2018-
0243 

Expedient 2046/2018 RESOL RP 148 18 Josep Vives 
baixa voluntària monitor La Mercè 31 10 2018 

2046/2018 

RP 2018-
0242 

Expedient 2350/2018 RP 147/2018 Maria Victoria 
Jimenez interinitat vacances treballadores 
treballadores familiars 15 10 2018. 

2350/2018 
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RP 2018-
0241 

Expedient 2046/2018 Modificació jornada Margarita 
Zumaquero, tasques control assistència alumnes 
menjador Remolins. Passa a 15 h/set a partir del 10-10-
2018 

2046/2018 

RP 2018-
0240 

Expedient 2422/2017 Suspensió temporal contracte 
laboral amb caràcter de mutu acord Natàlia Prades 
Alvarez, psicòleg EAIA, del 09-10-2018 al 08-04-2019 

2422/2017 

RP 2018-
0239 

Expedient 2546/2017 Modificació objecte i durada 
contracte treballadora familiar  Regina Rius Mauri A 
partir del 10-10-2018 substitució període de permís 
sense sou de Joana Galcerà. Data fi contracte 30-11-
2018 

2546/2017 

RP 2018-
0238 

COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES. Setembre 2018. 2384/2018 

RP 2018-
0237 

COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES. Setembre 2018. 2384/2018 

RP 2018-
0236 

COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES. Setembre 2018. 2384/2018 

RP 2018-
0235 

Expedient 2259/2018 Montse Subirats Gisbert 
sol.licitud reducció 1/3  jornada  per cura de fill menor 
a partir del 08-10-2018. 

2259/2018 

RP 2018-
0234 

350 MEDI AMBIENT -- Expedient 2254/2018 -- 
A43010974 AGUSTIN ROIG, SA -- RENOVACIO 
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGUES RESIDUALS 
CAMIÓ-CISTERNA, AGUSTI ROIG -- 

2254/2018 

RP 2018-
0233 

Resolpre E25/2018- Resolució presidència de 
l'aprovació de la 1a adjudicació d'ajuts individuals de 
menjador, curs 2018-2019. 

2371/2018 

RP 2018-
0232 

2386/2018 -- RESOL RP 142 18 Josep Tomàs interinitat 
baixa Arturo Royo 05 10 2018. 

2386/2018 

RP 2018-
0231 

Expedient 2374/2018 -- RESOL RP 141 18 Joana Galcerà 
suspensió temporal 10 10 2018. 

2374/2018 

RP 2018-
0230 

Projecte 7 Comarques "Bax Ebre Avant" Any 2018-2019 
Sol·licitud de subvenció 

2304/2018 

RP 2018-
0229 

Declaració d'exclosos dels aspirants a tècnic de 
projectes europeus 

2331/2018 

RP 2018-
0228 

Expedient 2294/2018 RP 137 18 Anna Montserrat baixa 
voluntària integradora social SIS 30 09 2018. 

2294/2018 

RP 2018-
0227 

Expedient 1603/2018 -- RP 138 18 Modif contracte 
Sergi Avinyó aux admin FEM OCUPACIÓ JOVES 01 10 
2018. 

1603/2018 

RP 2018-
0226 

Expedient 2301/2018 RESOL RP 139 18 Marina Morillo 
interinitat integradora social SIS 01 10 2018. 

2301/2018 
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PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al contracte programa 2016-2019 per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als 
exercicis 2018 i 2019. 
 
Amb data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació  la col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d’igualtat pel període 2016-
2019. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha 
tramés al Consell Comarcal del Baix Ebre la proposta de contracte programa per 
l’exercici 2018 i 2019. Un cop avaluada la proposta de document, es va creure 
procedent presentar al·legacions respecte  
 
En data 17 d’octubre de 2018 el Departament de Treball de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya remet nova proposta de Contracte Programa 
2017-2019 en base a les al·legacions presentades. 
 
Analitzada per part del Coordinador de Serveis Socials,  la coordinadora d’atenció a la 
infància i la coordinadora de joventut i Intervenció la  nova proposta del Departament 
de Treball Afers Socials i Famílies informen favorablement la signatura del document 

 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Servei a les Persones, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar el document Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2018-2019. 
 
Segon. Donar a aquest acord la tramitació corresponent per a la seva efectivitat, 
facultant a la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris 
 
 
PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores dels ajuts d’ajuts 
d'urgència social sobre pobresa energètica pel període 1/7/2018 al 31/12/2019. 
 
El 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 
el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Departament d’Empresa i Coneixement han treballant en el 
desenvolupament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
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El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar posar en marxa un seguit de 
mesures de suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social que no 
poden assumir les despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua, 
electricitat i gas. 
 
L’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya, el 18 de juliol de 2016 van signar un Conveni marc d’adhesió en relació a 
actuacions dels serveis bàsics d’atenció social dels ens locals, destinades a la 
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics, d’aigua, llum i gas de persones 
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica per a l’exercici 2015. 
 
Els ens locals que així ho han volgut s’han adherit a aquest conveni marc i han rebut 
una aportació de l’Agència Catalana de Consum destinada al reemborsament de la 
despesa efectuada durant l’any 2015 i al pagament del deute pendent del 2015 que els 
ens locals hagin abonat abans del 10 d’octubre de 2016. En qualsevol cas el deute ha 
de ser anterior al 2016. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
han ampliat  la seva col·laboració mitjançant la signatura de l’Addenda a la Fitxa 1 del 
contracte programa 2016-2019 que té per objecte ampliar els termes de la col·laboració 
del contracte programa 2016 - 2019, per a la col·laboració en matèria de pobresa 
energètica en el marc de la fitxa 1 - serveis socials bàsics del contracte programa. 
 
En l’addenda aparcada per a l’exercici 2018 i 2019 es preveu una dotació de 43.483,80 
i 20.796,60, respectivament 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Servei a les Persones, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 

Primer-  Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per l’atorgament 
d’ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica del període 1/7/2018 a 31/12/2019. 
 
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 i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci 
anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 124 
del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que si no es 
presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva 
sense necessitat d’acord exprés. 
 
 
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del 
Programa UBICAT. 
 
L’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT 
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social regula la 
concessió de subvencions del Programa UBICAT per a la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport 
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ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, 
preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral. 
 
Resolució TSF/2096/2018, de 7 de setembre per la qual s’obre convocatòria 2018 
preveu, com accions a desenvolupar, l’Orientació Sociolaboral i el coneixement de 
l’entorn productiu i prospecció laboral  
 
L’objectiu d’aquest programa és, en primer a lloc es preveu atendre a persones 
desocupades,  prioritàriament a aquelles que es troben en una situació d’especial 
vulnerabilitat, com ara atur de llarga durada. En segon lloc, l’atenció a aquelles 
persones que no tenint feina, l’han deixat de buscar per problemes personals o 
desconfiança i en tercer lloc, desenvolupar accions específiques amb  aquelles 
persones que per la seva especial  situació personal, social o d’altres,  no accedeixen 
al mercat laboral o ho fan de manera precària.  
 
 
L’ Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost  prioritza l’atenció a 2 col·lectius 
 

I. Col·lectiu generalista: persones en especials dificultats d’inserció. 
II. Col·lectiu de persones aturades de llarga durada:  Demandants d’ocupació amb 

mes d’un any a l’atur . Per aquest perfil s’estableix un mínim d’atenció 
obligatòria que és del   37,5 % respecte al nombre total de persones a atendre.  

 
La durada del Programa es d’un any i es preveu que s’estengui des del 1 de gener fins 
al  31 de desembre de 2019.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud que preveu les següents 
accions:  
 
a) Actuació  d’Orientació Sociolaboral 

 
a.1 -  col·lectiu: aturats de llarga durada 

I. Nombre de participants.    19 
II. Import subvenció:    30.644,82€ 

  
a.2 – Col·lectiu generalista 

I.  Nombre de participants :   31 
II. Import subvenció   29.999,66€ 
   

b) Actuació de coneixement de l’entorn productiu i prospecció laboral, 
 

b.1 Col·lectiu de llarga durada 
I. Nombre de participants.    19 

 
II. Import subvenció:    11.194,59€ 

      
b.2 Col·lectiu generalista 

I.  Nombre de participants :   31 
II. Import subvenció   11.194,59€ 

 
c) Ajuts de transport i incentius per a participants    
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c.1 Col·lectiu llarga durada 
Import subvenció    4.245,11€  
 

c.2 Col·lectiu generalista   
 Import a sol·licitar    4.245,12€    

 
Import total a sol·licitar      91.523,88€  
 
Es preveu que el nombre de  persones Tècniques a contractar per dur  a terme les 
accions del Programa, dependrà de la Resolució final d’atorgament i la quantia fixada 
en l’atorgament de subvenció.  
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 

Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció, presentada per la Presidència del Consell 
Comarcal del Baix Ebre,  per a la Realització del Programa UBICAT: 
 

- Nombre de participants :  50   
 

- Import a sol·licitar :  91.523,88€   

 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la 
signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 7è.- Aprovació si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del Programa 
SINGULARS. 
 
L’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost que estableix les bases reguladores per a la 
subvenció de Projectes Singulars preveu regular la concessió de subvencions 
destinades al finançament dels Projectes Singulars amb l'objectiu és reforçar 
l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no 
integrades en els sistemes d'educació o formació, mitjançant les actuacions destinades 
a la millora de l'ocupabilitat i les  experiències professionals per a joves participants 
amb l'objectiu d'adquirir una experiència laboral. 
 
La Resolució TSF/2159,2018, de 14 de setembre, obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions destinades al finançament de Projectes Singulars.  
 
L’objectiu del Programa és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de 80 
persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació 
promovent des de l’administració, accions que afavoreixen la qualitat en l’ocupació, la 
mobilitat laboral i altres accions com el retorn al sistema educatiu per aquells col·lectius 
amb escassa  o deficient formació acadèmica.   
 
Per a l’execució de les actuacions, es preveu desenvolupar aquests projectes de 
manera agrupada amb entitats  del territori que es relacionen tot seguit. Treballar 
conjuntament amb aquestes ens permet optimitzar recursos i augmentar les  
oportunitats d’accés a l’ocupació i qualificació dels joves .  
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- Consell Comarcal del Baix Ebre 
- Ajuntament de Tortosa 
- Baix Ebre Innova SL 
- Esplai Blanquerna 

 
La coordinació del Programa  anirà a càrrec de l’Ajuntament de Tortosa, que per 
aquest projecte actuarà alhora com a entitat Promotora sol·licitant de la subvenció total. 
 
L’Ajuntament de Tortosa serà l’entitat receptora de la subvenció i distribuirà entre les 
entitats agrupades els imports que corresponguin d’acord amb les actuacions que 
duran a terme. 
 
Les actuacions, així com les relacions que s’estableixen amb les entitats agrupades es 
regularan mitjançant Conveni que es signarà, cas de Resolució favorable, en el termini 
de 10 dies des de la recepció de la Resolució. 
 
D’acord amb la base 2.1 les actuacions  a desenvolupar són: 
- Obligatòries 

a) Orientació laboral  
b) Formació 

 
- Opcionals 
 a) Prospecció 
El col·lectiu al qual va adreçat és, de manera general, els joves beneficiaris de Garantia 
Juvenil i no integrats en els sistemes d’educació  o ocupació, específicament persones 
joves entre 16 i 29 anys beneficiàries de Garantia Juvenil inscrites en el Servei Públic 
d’Ocupació en situació de desocupació o millora d’ocupació. 
 
La duració del Programa es d’un any i es preveu que s’estengui des del 31 de 
desembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2019. 
 
El nombre de persones Tècniques a contractar per dur a terme les accions del 
Programa, dependrà de la Resolució final d’atorgament i la quantia fixada en 
l’atorgament de subvenció. 
 
L’Ajuntament de Tortosa, ha sol·licitat al servei d’Ocupació de Catalunya l’import que 
correspon a l’execució de la totalitat de les accions a realitzar en Programa Singulars: 
“Anem per Feina”.  

- Import total de Subvenció per les actuacions de totes les entitats:   290.976,00€ 
Segons l’article 6 de la  Resolució TSF/2159/2018 la part de finançament que li 
correspondrà al Consell Comarcal per a l’execució de les actuacions que li 
corresponen, vindrà determinada per : 
 
Previsió d’atorgament de subvenció al Consell Comarcal  : 84.960,00€ 

- Accions de tutoria i orientació:     41.760,00€  
- Accions de Formació:       8.400,00€ 
- Accions de Prospecció:     34.800,00€ 

 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
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Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció, presentada per la Presidència del Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a la Realització del Programa SINGULARS “Anem per 
feina”,  com a entitat agrupada.  
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura 
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. Inclòs el conveni 
que reguli les relacions entre l’entitat promotora i el Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
 
 
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del 
Programa ENFEINA’T. 
 
El Programa ENFEINA’T està regulat per la RESOLUCIÓ TSF/2148/2018, de 13 de 
setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal 
i acompanyament a la inserció de per a persones en situació d’atur de llarga durada   
D'acord l’ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre,  l’objectiu del programa és que les 
persones contractades puguin adquirir o millorar les competències a la seva inserció 
laboral, mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general o social de caràcter 
temporal.  
 
El mateix programa preveu l’actuació d’acompanyament a la contractació a la inserció, 
que comporta un seguiment real de la persona contractada, mitjançant una persona 
tècnica que li ofereix suport i assessorament durant la contractació laboral per al seu 
posterior retorn al mercat laboral. 
 
D'acord amb la base 6 de l’ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, podran ser 
persones destinatàries de les accions previstes en aquesta Ordre les persones en 
situació de desocupació de llarga durada que compleixin tots els requisits legals per a 
poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura: 
 

1 S’entén per persona en desocupació de llarga durada a la persona demandant 
inscrita a l’Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, en un 
període de 18 mesos. 

 
2 És considerarà persona en desocupació de llarga durada aquella que pugui 

acreditar documentalment que compleix amb el requisit temporal encara que no 
estigui inscrita a l'OTG. En qualsevol cas, s’haurà d’inscriure a l’OTG com a 
màxim el dia abans de la seva inscripció al  Programa ENFEINA’T. 

3 Les entitats beneficiaries atendran a les persones desocupades de llarga 
durada de  l’àmbit territorial que hagin definit a la sol·licitud. 

 
La quantia del mòdul de subvenció, d’acord a l’article 6 de la RESOLUCIÓ 
TSF/2148/2018, de 13 de setembre, és: 
 

a) Per a l’actuació d’experiència professional s’estableix un import màxim per 

categoria professional en funció de la durada del contracte: 
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-Per al personal tècnic s’estableix un import màxim de 33.169,50€ per a 
contractes de durada de 12 mesos, de 24.877,13€ per a contractes de 9 mesos, 
i de 16.584,75€ per a contractes de 6 mesos.  
 
-Per al personal administratiu, especialista i no qualificat: s’estableix un import 
màxim de 26.472,61€ per a contractes de durada de 12 mesos, de 19.854,45€ 
per a contractes de 9 mesos, i de 13.236,30€ per a contractes de 6 mesos.  

 
b) Per a l’actuació d’acompanyament a la contractació i a la inserció s’estableix un 

import màxim de 45.160,78€. Aquesta quantia es correspon amb una ràtio de 

30 participants. 

 
D’acord amb el que s’estableix a la base 16 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/150/2018, 
de 3 de setembre, pel programa s’iniciarà  l’endemà de la notificació de la Resolució 
d’atorgament de la subvenció a les entitats beneficiàries del programa i finalitzarà en el 
termini de 14 mesos a comptar des d’aquesta data. 
 
L’objectiu que persegueix el  Consell comarcal Baix Ebre amb la sol·licitud d’aquest 
programa, és potenciar el servei d’atenció a les persones dintre del qual un dels més 
demandats és la  millora de l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en 
situació de desocupació. 
 
El Consell Comarcal del baix Ebre ha elaborat una proposta d’acord amb els criteris de 
repartiment als que fan referència l’article 9 de la RESOLUCIÓ TSF/2148/2018, de 13 
de setembre, en què, al Consell Comarcal del Baix Ebre li corresponen, per una 
població superior a 50.000 habitants i fins 90.000 habitants, podem sol·licitar, com a 
màxim 15 persones. 
 

• 10 persones administratives, especialista o no qualificats 

• 5 persones tècniques 
 
El total de la subvenció sol·licitada és de 453.153,99€ 
 
S’han sol·licitat 15 perfils, que són el màxim que ens permet, per habitants de la 
comarca, demanar + el finançament per a la tècnica d’acompanyament a la 
contractació i a la inserció.   
 
Les entitats beneficiàries han d’iniciar el projecte en el termini d’un mes des de 
l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament i en tot cas, abans del 31 de 
desembre de 2018. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 

 

Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció, presentada per la Presidència del Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a la Realització del Programa ENFEINA’T per a la 
contractació temporal i acompanyament a la inserció de persones en situació d’atur de 
llarga durada. 
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Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura 
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord 
 
 
PUNT 9è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del 
Programa TREBALL A LES 7 COMARQUES. 
 
L’ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local, disposa que podran ser destinatàries d'aquest programa les 
persones en situació de desocupació inscrites com a demandats d’ocupació i el teixit 
productiu de la comarca.  
 
Aquesta norma preveu també les línies que es subvencionaran per donar compliment a 
l'objecte del Programa 7 Comarques són: 

 
Personal directiu o tècnic de suport al projecte de Dinamització Comarcal. 
 
Programa de foment de Desenvolupament Local 
 
Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultat d’inserció. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’acollir-se a aquesta convocatòria i, 
amb aquesta finalitat, ha preparat un projecte que preveu el següent desenvolupament: 
 
 
Programa Codi 

Acció 
Identificació Denominació de l’acció Cost Total 

de l’Acció 

1 

1.1 

1.1.1 
Pròrroga de la directora del 
projecte de dinamització 
comarcal 

38.341,99€ 

1.1.2 
Pròrroga de la tècnica de 
suport del projecte de 
dinamització comarcal 

37.458,16€ 

1.1.3 
Pròrroga de la tècnica de 
suport al sector turístic  

32.232,93€ 

1.2 

1.2.1 
Personal de suport en la 
Direcció del projecte de 
Dinamització Comarcal 

4.858,62€ 

1.2.2 
Personal de suport en la 
Comunicació i Difusió de les 
accions del projecte  

 
3.486,17€ 

2 2.1 

2.1.1 
Programa d’assessorament 
integral per a microempreses 
i pimes 

70.301,00€ 

2.1.2 

Estudi per diagnosticar i 
conèixer les necessitats de la 
indústria manufacturera del 
Baix Ebre 

30.250,00€ 
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2.1.3 

Assistència tècnica per 
implementar un pla d’acció 
per consolidar el Baix Ebre 
com a destinació de 
cicloturisme de referència  

38.296,50€ 

2.1.4 

Assistència tècnica per 
impulsar l’Agència de 
Desenvolupament Local del 
Baix Ebre 

27.225,00€ 

2.1.5 
Assistència tècnica per 
impulsar la concertació 
territorial del Baix Ebre 

33.517,00€ 

2.1.6 

Assistència tècnica per la 
capacitació del personal 
tècnic en la plataforma 
d’intermediació territorial 

2.940,30€ 

2.2 2.2.1 
 
Comunicació i difusió de les 
accions del projecte. 

7.016,19€ 

 
2.5 

 
2.5.1 

 
Seminaris de màrqueting 
digital  
 

 
12.584,00€ 

2.5.2 
Seminaris en habilitats 
comercials i de gestió 

10.222,08€ 

4 4.1 4.1.1 
Dispositiu d’inserció 
sociolaboral de la comarca 
del Baix Ebre 

202.497,58
€ 

   
 
Cost Total Accions 
 

551.227,52
€ 

   

 
Subvenció Sol·licitada 
(90%) 
 

496.104,77
€ 

 
 
L’objectiu que persegueix el  Consell Comarcal Baix Ebre amb la sol·licitud d’aquest 
programa, és el desenvolupament d’ actuacions ocupacionals per afavorir la inserció 
laboral de persones desocupades i el foment del desenvolupament local a la comarca. 
 
Els tècnics han presentat a la comissió informativa comarcal de dinamització 
econòmica i turisme una proposta per la presentació de la sol·licitud de subvenció, per 
part del Consell Comarcal del Baix Ebre,  per a la Realització del Programa Treball a 
les 7 Comarques d’acord amb els següents paràmetres: 
 

- Cost Total de les accions sol’ licitades: 551.227,52 
- Subvenció sol·licitada (90%): 496.104,77 
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La comissió informativa comarcal ha informat favorablement la proposta i ha dictaminat 
que es traslladi a la Presidència per tal que resolgui la seva presentació i posteriorment 
es ratifiqui pel plenari comarcal 
 
Per tot l’exposat, fent ús de les atribucions que li atorga el decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, atès que la celebració de la sessió plenària és posterior a la data de 
finalització del termini per presentar la sol·licitud, essent que es tracta d’una actuació 
administrativa urgent, la Presidència va resoldre tramitar la sol·licitud de l’ajut. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 

Primer. Ratificar la resolució de la Presidència de data 27 de setembre de 2018, per la 
qual va disposar que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’acollís a la convocatòria de 
subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local, d’acord 
amb les disposicions de L’ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven 
les bases reguladores de la concessió. 
 
Segon- Aprovar el document tècnic que preveu un cost total de les accions sol·licitades 
de 551.227,52 € i sol·licitar una subvenció de 496.104,77 €, d’acord amb el següent 
detall: 
 

Programa Codi 
Acció 

Identificació Denominació de l’acció Cost Total de 
l’Acció 

1 

1.1 

1.1.1 
Pròrroga de la directora del projecte de 
dinamització comarcal 

38.341,99€ 

1.1.2 
Pròrroga de la tècnica de suport del 
projecte de dinamització comarcal 

37.458,16€ 

1.1.3 
Pròrroga de la tècnica de suport al 
sector turístic  

32.232,93€ 

1.2 

1.2.1 
Personal de suport en la Direcció del 
projecte de Dinamització Comarcal 

4.858,62€ 

1.2.2 
Personal de suport en la Comunicació i 
Difusió de les accions del projecte  

 
3.486,17€ 

2 

2.1 

2.1.1 
Programa d’assessorament integral per 
a microempreses i pimes 

70.301,00€ 

2.1.2 
Estudi per diagnosticar i conèixer les 
necessitats de la indústria 
manufacturera del Baix Ebre 

30.250,00€ 

2.1.3 

Assistència tècnica per implementar un 
pla d’acció per consolidar el Baix Ebre 
com a destinació de cicloturisme de 
referència  

38.296,50€ 

2.1.4 
Assistència tècnica per impulsar 
l’Agència de Desenvolupament Local 
del Baix Ebre 

27.225,00€ 

2.1.5 
Assistència tècnica per impulsar la 
concertació territorial del Baix Ebre 

33.517,00€ 

2.1.6 
Assistència tècnica per la capacitació 
del personal tècnic en la plataforma 
d’intermediació territorial 

2.940,30€ 

2.2 2.2.1 
 
Comunicació i difusió de les accions del 
projecte. 

7.016,19€ 



 
 

 

 

15 

 
2.5 

 
2.5.1 

 
Seminaris de màrqueting digital  
 

 
12.584,00€ 

2.5.2 
Seminaris en habilitats comercials i de 
gestió 

10.222,08€ 

4 4.1 4.1.1 
Dispositiu d’inserció sociolaboral de la 
comarca del Baix Ebre 

202.497,58€ 

   
 
Cost Total Accions 
 

551.227,52€ 

   
 
Subvenció Sol·licitada (90%) 
 

496.104,77€ 

 
 

Tercer. Donar a aquest acord la tramitació corresponent per a la seva efectivitat i 
facultar la presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord. 
 
 
PUNT 10è-. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb diferents 
ajuntaments de la comarca per al cofinançament del transport escolar 
postobligatori. 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per 
tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa que els 
consells comarcals assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del 
servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació 
obligatòria, quan concorri el fet que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de 
residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament 
d'Ensenyament o bé que  hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a 
un centre ordinari privat concertat o d'educació especial privat concertat, proposat pel 
Departament.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament d’Ensenyament tenen signat un 
conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar 
i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 
Aquest marc normatiu i del conveni no inclou el transport d’aquells alumnes que han 
finalitzat la seva educació obligatòria i, per tant, el Consell Comarcal del Baix Ebre no 
té competències per a la seva gestió ni compta amb el finançament del servei. 
 
No obstant això, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha mostrat repetidament la seva 
voluntat de solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels alumnes 
d’ensenyament postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els 
centres d’ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell i 
així consta en el vigent reglament del servei de transport escolar. 
 
Aquesta voluntat de facilitar al màxim el servei a tots els estudiants, ha donat lloc a una 
solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la despesa 
d’aquest transport. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

Primer- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport als alumnes 
d’ensenyament postobligatori, curs 2018-2019. 
 
Segon- Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca afectats pel 
transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori, amb indicació que la quantitat 
màxima prevista per aquesta despesa. Els aspectes que s’han tingut en compte a 
l’hora de calcular l’import de la previsió d’aquesta despesa són els dies lectius totals 
per el nombre d’alumnes de cada municipi i pel preu del bitllet fixat pel Departament 
d’Ensenyament per als alumnes d’ensenyaments postobligatoris durant el curs escolar 
2018-2019 que és de 1,50 € al dia. 
 
 

Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

l'Aldea (R5-R6) 18 4.779,00 3.186,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Aldover (R11) 4 1.062,00 708,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Alfara de Carles (R12) 4 1.062,00 708,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

l'Ampolla (R8) 13 3.451,50 2301,00 

    

Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Benifallet (R9) 6 1.593,00 1.062,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Campredó (R2) 22 5.841,00 3.894,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Lligallos-Camarles (R7) 10 2.655,00 1.770,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Paüls (R10) 2 531,00 354,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Rasquera-el Perelló (R16) 4 1.062,00 708,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Vinallop-Tortosa (R3) 1 265,50 177,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Xerta (R9-R10) 6 1.593,00 1.062,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Tivenys (R1-R1 bis) 16 4.248,00 2.832,00 
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Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Els Reguers- Tortosa (R12) 4 1.062,00 708,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Bítem (R1-R1 bis) 10 2.655,00 1.770,00 

    
Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Ametlla de Mar (R17) 10 2.655,00 1.770,00 

 
 
PUNT 11è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb diferents 
ajuntaments de la comarca per al cofinançament del transport escolar no 
obligatori. 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport  
per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que la  
finalitat del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat 
d'educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic 
ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament. 
 
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari 
privat concertat o d'educació especial privat concertat , proposat pel Departament. 
 
Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport 
escolar aprovat pel  Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 
2013. Aquest reglament, ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, 
disposa: 
 

Alumnes de transport NO obligatori 
 
Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre 
públic ordinari, proposat pel Departament d’Ensenyament, i que no s’han de 
desplaçar fora del seu municipi. 
 
Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s’han de desplaçar fora 
del seu municipi de residència per tal d’assistir al centre escolar, tindran garantit 
el transport escolar sempre i quan així ho disposi el Departament d’Ensenyament 
amb la corresponent dotació econòmica afectada. En cas que aquesta no sigui 
íntegra, es formalitzaran convenis de cofinançament amb agents públics i/o 
privats o, en el seu detriment, s’aplicarà l’ordenança reguladora d’aquest servei.  
 

Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no 
obligatori 
 
5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest 
servei d’acord amb la delegació de competències del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la 
seva prestació mitjançant les modalitats següents: 
 
a) Ajuts individuals de desplaçament (AID). 
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1. b) Contractació d’un servei de transport escolar per part del Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 
5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que 
s’aplica en cada cas. Per fer-ho, es partirà del criteri d’optimització dels recursos 
existents. Els altres factors que es tindran en compte seran: 
 
❑ Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
❑ Disseny de les rutes de transport escolar. 
❑ Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
❑ Accessibilitat dels vehicles. 
❑ Nombre de vehicles disponibles. 
❑ Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o 
parada. 
❑ Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 
 

 

Article 29. S’estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia 
d’usuari: 
. 

2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s’establirà anualment 
pel Consell Comarcal del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de 
l’execució de convenis formalitzats de finançament íntegre de la part no 
finançada del servei amb agents públics i/o privats o, en el seu detriment, per 
aplicació de l’ordenança reguladora directament als usuaris.  

 
Des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat  el servei de transport 
escolar per als alumnes que resideixen en nuclis de població pertanyents a diferents 
municipis, que estan integrats en el terme municipal però separats de la trama urbana 
del nucli principal de població, i que es desplacen als centres d’ensenyament secundari 
d’aquesta ciutat. 

 

El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 20 de juny de 2013, ha aprovat el nou 
conveni a signar amb el departament d’ensenyament de delegació de competències 
quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 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 es fixen per a un curs escolar mitjançant els corresponents convenis 
de finançament.  

 

El Departament d’Ensenyament ha establert la necessitat de cofinançar el transport no 
obligatori. Vista la regulació esmentada i atesa la voluntat manifestada per alguns dels 
ens locals afectats de participar en el cofinançament del transport, s’ha elaborat un 
model de conveni a signar amb els ens locals que manifestin la seva voluntat de 
participació. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració a signar entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i els ens locals que ho sol·licitin per al finançament del 
transport escolar no obligatori del curs escolar 2018/2019. 
 
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura 
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 12è.- Aprovació, si s’escau, l’acceptació de delegació de competències en 
matèria de salubritat municipal per part de l’Ajuntament de Benifallet i l’EMD de 
Campredó. 
 
 
L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques catalanes, els 
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a 
altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable. I també que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 
entitats públiques poden encarregar la realització d'activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis a altres administracions, organismes o entitats públiques, de 
conformitat amb el que disposa l'article 10. 
 
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya,  disposa que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els 
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes 
o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons 
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 
L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, 
organisme o entitat pública que l’ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter 
jurídic que hi donin suport o en què s’integri l’activitat material concreta objecte de 
l’encàrrec.  
 
L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els 
municipis i que les delegacions han d'anar acompanyades de la transferència dels 
recursos necessaris per a exercir-les. L’article 29.1 de la mateixa norma disposa que 
 els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha 
d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme.  
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L’article 164.1 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que l’establiment dels serveis 
comarcals requereix la justificació de la implantació en els aspectes tècnic, jurídic i 
econòmic, la qual s’ha de contenir en una memòria, llevat que la implantació figuri en el 
programa d’actuació de la comarca. Així, la fitxa 105 del Programa d’Actuació 
Comarcal del Baix Ebre per al període 2018-2011, preveu l’actuació “SALUBRITAT 
PÚBLICA – PLANIFICACIÓ, GESTIÓ, TRACTAMENT I CONTROL DE PLAGUES.  

L’article 66.3.h)  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  disposa que el municipi té 
competències pròpies en la protecció de la salubritat pública.  També, segons l’article 
52.g)  de la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments, d'acord amb 
les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de 
Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar,  en matèria de salut pública,  els serveis mínims de la gestió 
del risc per a la salut derivat de les plagues. 
 
En aquest marc normatiu, diversos ajuntaments de la comarca,  per tal de donar 
resposta a la problemàtica que es presenta en el seu terme municipal per al control de 
diferents espècies que poden produir problemes de salubirat, i tenint en compte la 
dificultat que en alguns casos comporta el tractament individualitzat en el terme 
municipal d’aquestes espècies, ha considerat que econòmicament i tècnicament és 
beneficiós per a la seva població, delegar les competències en el Consell Comarcal del 
Baix Ebre 
 
Per la seva banda, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha previst en el seu PAC que la 
forma de prestació d’aquestes competències és mitjançant l’encàrrec de gestió al 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, ens instrumental del Consell 
Comarcal que compta amb el personal adequat l’experiència adquirida de l’antic CODE 
pels 25 anys de prestació d’aquests serveis. 
 
El COPATE és un Consorci que té per objecte la creació, prestació, desenvolupament, 
control i gestió de serveis i activitats d’interès local relacionades amb els residus, la 
salubritat pública, l’eficiència energètica, la cartografia, els plans de protecció civil, el 
sanejament, la gestió del territori i dels espais i recursos naturals, les polítiques 
forestals i, en especial les següents, sens perjudici de les competències i obligacions 
atribuïdes a altres administracions o per altres administracions i sempre que no s’incorri 
en l’execució simultània del mateix servei amb una altra administració i en un mateix 
àmbit d’actuació. Concretament, en matèria de salubritat pública: 
a) La prevenció i millora de les condicions de salubritat pública. 
b) La planificació, gestió, tractament i control integrat de plagues, especialment del 
mosquit, mosca negra i rosegadors, tant en espais urbans com agraris o naturals. 
c) La planificació i prestació del servei de neteja i desinfecció del domini públic. 
d) La investigació i el desenvolupament en matèria de salubritat pública 
 
El Consorci és mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consell Comarcal que li pot 
atorgar encàrrecs de gestió, d’execució obligatòria pel Consorci, d’acord amb les 
instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les 
relacions del Consorci amb el consell comarcal tenen naturalesa instrumental i no 
contractual 
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El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre ha aprovat el projecte 
tècnic per dur a terme aquest servei, que s’executarà pre prestació directa amb els 
mitjans personals que disposa. Igualment ha aprovat la distribució de costos que 
comporta aquestes actuacions. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Gestió Ambiental, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta 
els següents ACORDS: 

Primer. Acceptar la següents delegació de competències atorgada pels següents ens 
locals de la comarca del Baix Ebre: 
 
AJUNTAMENT COMPETÈNCIES DELEGADES DATA ACORD  

PLENARI 

   

Benifallet -Servei de control de mosca negra i altres espècies 
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden 
produir problemàtiques de salut 
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i 
infraestructures municipals 

03.08.2018 

EMD de 
Campredó 

-Servei de control de les plagues de mosquits (totes les 
tipologies) 
-Servei de control de mosca negra i altres espècies 
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden 
produir problemàtiques de salut 
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i 
infraestructures municipals 

19.07.2018 

 
Segon. Encarregar la gestió dels serveis que es presten per raó de les competències 
delegades al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-, ens 
instrumental del Consell comarcal del Baix Ebre. 
 
Tercer. Signar amb els ens delegants, el Consell Comarcal del Baix Ebre i COPATE i el 
conveni regulador segon els model aprovat pel Ple del Consell en sessió de data 27 de 
juliol de 2018 i l’annex de costos de l’exercici 2018, facultant a la Presidència del Consell 
Comarcal del Baix Ebre per signar tots els documents necessaris per a l’efectivitat de 
l’acord  
 
PUNT 13è.- Proposició d’aprovació del manifest en favor del desdoblament de la 
N-420 fins el corredor del Mediterrani. 
 
Aprovada pel Ministerio de Fomento la declaració d’impacte ambiental del projecte de 
l’autovia A-68 del tram comprès entre Fuentes d’Ebro i Valdealgorfa, la Cambra Oficial 
de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa, així com les corporacions locals, agents 
socials, institucions i entitats, volen expressar : 
 

1) Que des del municipi de Valdealgorfa fins al Corredor del Mediterrani el 
desdoblament es realitzi per l’actual N-420, pel tram comprès entre les 
comarques; del Matarranya, Terra Alta i Ribera d’Ebre. 

 
2) Que les comarques de l’Ebre mantenen plenament vigents amb els territoris 

aragonesos, propers al projecte de la A68, uns lligams culturals, així com una 
important interrelació sòcio-econòmica en un marcat benefici mutu  per les 
comarques del Baix Aragó i les de les Terres de l’Ebre. 
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3) Que aquest desdoblament hauria de contemplar una futura i desitjable autovia a 

la zona sud de l’Ebre, mitjançant el desdoblament de la C-43  en el tram que  
comprèn el municipi de Gandesa, el del Pinell de Brai fins arribar al municipi de 
Benifallet, així com també la interconnexió a Móra d’Ebre amb l’Eix de l’Ebre 
C12 tram de l’eix occidental Amposta-Lleida-França. 

 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Presidència per 
unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

Primer.- La seva voluntat de donar suport al desdoblament de la N-420, la C-43 i la C-
12 al constituir la via natural per a dur a terme la projectada connexió de l’Aragó amb el 
mar Mediterrani, per considerar-la la millor alternativa pels ciutadans i pels interessos 
socioeconòmics existents en tots aquests territoris, un eix vial que constituiria un 
element real de dinamització i vertebració territorial. 
 
Segon.- La ferma voluntat  de fer valer col·lectivament el seu posicionament, formula a 
tots el efectes oportuns i pertinents  la seva petició  a totes les administracions 
públiques en competència directa o indirecta en matèria d’infraestructures en aquests 
territoris, fent extensiva la seva petició a  tots els organismes e instàncies  competents 
per tal de coadjuvar una posterior aprovació de la seva proposta,  incorporant-la a la 
major brevetat possible en la planificació viària de l’Estat per a les comarques del Baix 
Aragó,  així com a les de les Terres de l’Ebre. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Tortosa per a la seva tramitació davant el Ministeri de Foment. 
 
 
En explicació de vot de suport a la moció intervenen el Sr. Jordán, posant èmfasi en 
la necessitat de disposar d’aquesta infraestructura. També intervé la Sra. Merlos en 
el mateix sentit i el Sr. Adell també recolzant la necessitat d’executar aquesta obra. 
 
PUNT 14è.- Propostes d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
PUNT 15è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
El Sr. Jordan, pregunta quina gestió s’ha fet sobre l’aprovació aprovada el ple anterior 
sobre l’impuls de la neteja del riu. 
 
La Presidenta li nomena a totes les entitats a les quals han enviat l’acord aprovat pel 
Ple del consell i la demanda de solucionar el problema generat. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta 
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.     
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