ACTA 9/2014 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Sr. Lluís Soler Panisello
Consellers:
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon
Celma Lluís, Júlia - Vicepresidenta tercera
del Pino Homedes, Joaquim - Vicepresident quart.
Curto Escribà, Jordi – Vicepresident cinquè
Andreu Falcó, Daniel
Bertomeu Rio, José Emilio
Cid Martí, Ferran
Caballeria Ayala, Roser
Curto Querol, Joan
Fabra Serral, Moisés
Ferré Fandos, Alfredo
Ferré Franquet, Joan
Font Ballesteros, Juan
Gamundi Vilà, Alícia Victòria
Gas Ferré, Francesc
Gaseni Blanch, Jordi
Gilabert Mangrané, Carlos
Lallana Plaza, Rubén
Mas Sabaté, Josep
Monclús Doliu, Jordi
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 17 d’octubre 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 14 d’octubre de 2014, sota el següent ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 19 de setembre de 2014
2n. Donar compte de resolucions de Presidència.
3r. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’ajut del Programa de suport als territoris amb més
necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques
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4t. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona per la concessió d’una subvenció per a la promoció del Turisme Actiu a la Reserva
de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.
5è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb consells comarcals i ajuntaments
inclosos en el “Projecte de dinamització turística de les Terres de l’Ebre” per al
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
6è. Aprovació del conveni a signar amb el l’entitat Catalunya Caixa per al patrocini dels VIII
Premis a l’Emprenedoria, edició 2014
7è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del text de les bases reguladores de
l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 2014-2015
8è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del text de l’ordenança P6 Reguladora del
preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per
alumnes escolaritzats a la comarca del Baix Ebre
9è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del text de l’ordenança fiscal núm. P2
reguladora dels preus públics de venda de publicacions
10è. Donar compte d’informes de morositat
11è. Aprovació, si s’escau, de la designació, com a membre de ple dret, dels representants
del Consell Comarcal a la Junta General del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre
12è. Propostes d’urgència.
13è. Informes de govern, si s’escau.
14è. 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 19 de setembre
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 24 membres presents, l’acta
8/2014 de la sessió ordinària de data 19 de setembre 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:
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NÚM.
E29
E30
E31
E32
G10
G11
P90

P91
P92
P93

P94

P95

S35
S36

S37

ASSUMPTE
Atorgar la segona distribució d’Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 20142015
Donar de baixa els ajuts individuals de menjador atorgats en primera adjudicació
Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs
escolar 2014-2015 presentades a data 30 de setembre de 2014
Desestimar les revisions d’ajut
Documentació al grup comarcal d’ERC
Documentació al grup comarcal d’ERC
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la
Sra. M. Cinta Rius Franch, per tal de desenvolupar les tasques d’acompanyant del servei
de transport adaptat.
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra.
Noemí Altabella Roiget, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar.
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra.
Ma Cinta Giner Ejarque, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar.
Modificar l’objecte del contracte d’interinitat a temps parcial subscrit amb la Sra. Neus
Espinós Melich en data 3 de juny de 2014, per tal de desenvolupar les tasques de
monitora de transport adaptat de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Acceptar la petició de la Sra. Cinta Panisello Chavarria 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, des del dia 13 d’octubre de 2014 fins el 17
d’abril de 2015.
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra.
Gema Franch Ribes, per tal de desenvolupar les tasques de conductora dels vehicles de
transport adaptat.
Autoritzar el Parc de Bombers de l’Ametlla de Mar per abocar amb camió cisterna les
aigües residuals, assimilables a domèstiques, a la depuradora de Tortosa-Roquetes.
S’autoritza a DERTUSA SERVEIS INMOBLES, SL la renovació per a l’abocament
d’aigües residuals procedents del procés de rentat i greixatge de vehicles, de les neteges
puntuals de es instal·lacions i, les d’origen domèstic, a la xarxa municipal de
clavegueram.
Autoritzar a 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.

PUNT 3r- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’ajut del Programa de suport als
territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a
les 7 comarques
El Pla de desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO) defineix com un
dels serveis ocupacionals que impulsa el Servei d’Ocupació de Catalunya la promoció del
desenvolupament econòmic local i la creació d’ocupació i estableix que per a fer front a les
desigualtats territorials es duran a terme serveis i programes adreçats a la generació
d’ocupació, la creació d’activitat empresarial, i la dinamització i l’impuls del desenvolupament
econòmic local. Aquests serveis i programes integren actuacions impulsores d’un
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desenvolupament socioeconòmic integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible que intervenen
sobre les persones en situació d’atur i el teixit productiu local, especialment el vinculat als
sectors estratègics de cada territori. Les actuacions poden ser de planificació estratègica,
dinamització territorial o innovació en matèria d’ocupació i desenvolupament local.
L’ ORDRE EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i
s'obre la convocatòria per a l'any 2014 preveu, entre d’altres, el programa de suport als
territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7
comarques.
Amb l'objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació a les 7
comarques seleccionades pel Govern, el Programa de suport als territoris amb més
necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, posa a
disposició de les entitats locals una sèrie d’eines que permeten millorar el coneixement de les
característiques del teixit productiu del territori com a base per al disseny i implementació de
les accions ocupacionals i de desenvolupament local, fomentar l’impuls d’accions per
identificar i donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny dels
projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a les persones
desocupades del territori d’una forma coherent i complementaria, així com contribuir a una
millora de la integració vertical de les actuacions/subvencions sectorials per aconseguir un
major impacte de les actuacions públiques al territori.
L’objecte d’aquest Programa és donar suport a projectes de caràcter integrat que combinin,
en el marc d’un pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local
dirigides a:
a) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els
col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori.
b) Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estratègics del
territori.
c) Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les
actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la
ciutadania.
Aquest programa té, entre d’altres objectius, l’impuls de processos de cooperació i
concertació a nivell territorial entre el sector públic i el sector privat per tal d’afavorir el
desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació,la qual cosa fa que es preveu que només
s’haurà de presentar un únic projecte per comarca.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un projecte per tal de poder acollir-se a
aquesta convocatòria i ha estat presentat dins el termini marca per la convocatòria.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer: Ratificar que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria dels ajuts
destinats al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i
econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, d’acord amb les disposicions de l’ORDRE
EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
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de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la
convocatòria per a l'any 2014.
Segon: Aprovar els projectes que detallen les actuacions i conseqüentment, sol·licitar un ajut
de 286.364,77 € per al desenvolupament dels següents projectes:
Programa

Codi
Acció

Identificació

1.1.1

1.1

1.1.2

1
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

2.1.1
2.1
2.1.2
2.2

2.2.1

2.4

2.4.1

2

2.5.1
2.5
2.5.2
3

3.2

3.2.1

Denominació de l’acció

Cost total de l’acció

Pròrroga de la directora del
projecte de dinamització comarcal

33.436,13€

Pròrroga de la tècnica de suport del
projecte de dinamització comarcal
Contractació d’un
tècnic/dinamitzador de suport al
sector turístic
Contractació d’un tècnic/informador
turístic
Personal de suport a la coordinació
i gestió del projecte
Assistència tècnica per a la posada
en marxa del Centre D’Innovació i
Desenvolupament Turístic del Baix
Ebre
Growing up. Anem a créixer!.
Assistència Tècnica per a
l’acompanyament empresarial
Comunicació i difusió de les
accions del projecte.
Projecte d’intercanvis de
coneixements de bones pràctiques
en la gestió del cicloturisme en
l’àmbit rural
Pesca a la Xarxa!. Cicle de
seminaris per aprendre a fer
negocis i guanyar diners a Internet
Seminaris de creació de producte
turístic 2
Curs d’operacions bàsiques de
cuina

28.760,71€

Cost Total Accions
Subvenció Sol·licitada

29.918,82€
23.467,25€
13.879,55€
21.538,00€

64.634,09€
9.889,93€

30.250,00€

17.600,00€
21.175,00€
23.633,60€
318.183,08€
286.364,77€

Tercer: Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat de l’acord i traslladar aquest sol·licitud al Departament d’Empresa i Ocupació
per tal que produeixi l’efecte corresponent.
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PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona per la concessió d’una subvenció per a la promoció del
Turisme Actiu a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre..
L’Ordre EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de
plans de foment territorial del turisme, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014 va
posar al servei dels diferents agents públics del sector turístic català un programa de
subvencions individuals per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva
competitivitat.
En aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre s’acollí a la convocatòria amb la
presentació d’una proposta anomenada “Projecte de dinamització turística de les Terres de
l’Ebre” a executar amb la participació dels Consells Comarcals del Montsià, de la Ribera
d’Ebre, de la Terra Alta i de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar que preveu actuacions per
import de 771.320,43 €.
L’objecte del projecte es englobar les diferents línies turístiques de cada comarca i canalitzarho en un únic objecte destinat al turisme actiu i a la reserva de la Biosfera, per crear un
producte turístic que sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient i que estigui integrat,
mitjançant la valorització de la xarxa de camins naturals que transcorren per les terres de
l’Ebre, dels quals cal destacar els senders, les vies cicloturistes i el riu Ebre i millorar el
prestigi de les platges de la població de l’Ametlla de Mar amb el concepte “ Smart Beach”.
Amb data 18 de juny de 2014, la Directora General de Turisme ha resolt concedir al Consell
Comarcal del Baix Ebre una subvenció de 462.792,26 euros, que corresponen al 60 % de la
inversió elegible.
La voluntat dels ens beneficiaris és executar la totalitat del projecte per a la qual cosa han
sol·licitat la col·laboració econòmica de la Diputació de Tarragona per poder assolir l’execució
completa de les actuacions previstes.
La Diputació de Tarragona ha manifestat la voluntat de col·laborar en el finançament del
projecte, mitjançant el patronat de Turisme, per a la qual cosa proposen la signatura del
conveni que reguli les relacions entre ambdues parts.
L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió directa, d’una subvenció al Consell
Comarcal del Baix Ebre per a la promoció del Turisme Actiu a la Reserva de la Biosfera de
les Terres de l’Ebre 2014-2015. Per a la consecució de l’activitat que motiva la concessió de
l’aportació econòmica pública, el Consell Comarcal del Baix Ebre rebrà la quantitat màxima
de 240.000 €,
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, l’objecte del qual és regular la concessió directa, d’una subvenció al Consell
Comarcal del Baix Ebre per a la promoció del Turisme Actiu a la Reserva de la Biosfera de
les Terres de l’Ebre 2014-2015 per import de 240.000 €.
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Segon. En aplicació de la voluntat expressada en el conveni, se sol·licita, de forma expressa,
un primer pagament de 180.000 euros, dins els 30 dies següents a la signatura del conveni,
en concepte de bestreta, equivalent al 75% de l’import aportat, pel qual no s’exigeixen
garanties
Tercer. En aplicació de la voluntat expressada en el conveni es deixa constància que el
termini de vigència d’aquest serà fins el 31 d’octubre de 2015.
Quart. Es faculta el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb consells comarcals i
ajuntaments inclosos en el “Projecte de dinamització turística de les Terres de l’Ebre”
per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
L’Ordre EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de
plans de foment territorial del turisme, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014 va
posar al servei dels diferents agents públics del sector turístic català un programa de
subvencions individuals per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva
competitivitat.
En aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre s’acollí a la convocatòria amb la
presentació d’una proposta anomenada “Projecte de dinamització turística de les Terres de
l’Ebre” a executar amb la participació dels Consells Comarcals del Montsià, de la Ribera
d’Ebre, de la Terra Alta i de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar que preveu actuacions per
import de 771.320,43 €.
L’objecte del projecte es englobar les diferents línies turístiques de cada comarca i canalitzarho en un únic objecte destinat al turisme actiu i a la reserva de la Biosfera, per crear un
producte turístic que sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient i que estigui integrat,
mitjançant la valorització de la xarxa de camins naturals que transcorren per les terres de
l’Ebre, dels quals cal destacar els senders, les vies cicloturistes i el riu Ebre i millorar el
prestigi de les platges de la població de l’Ametlla de Mar amb el concepte “ Smart Beach”.
Amb data 18 de juny de 2014, la Directora General de Turisme ha resolt concedir al Consell
Comarcal del Baix Ebre una subvenció de 462.792,26 euros, que corresponen al 60 % de la
inversió elegible.
La voluntat dels ens beneficiaris és executar la totalitat del projecte per a la qual cosa han
sol·licitat la col·laboració econòmica de la Diputació de Tarragona per poder assolir l’execució
completa de les actuacions previstes.
La Diputació de Tarragona ha manifestat la voluntat de col·laborar en el finançament del
projecte, mitjançant el patronat de Turisme, aportarà la quantitat màxima de 240.000 € a
través d’un conveni que regula la concessió directa d’una subvenció.
D’acord amb la convocatòria dels ajuts i les disposicions de la Llei General de Subvencions, li
correspon a l’ens beneficiari de l’ajut executar la totalitat de les actuacions subvencionades,
no únicament la part finançada.
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Així, per tant es fa necessari signar el corresponent conveni de col·laboració a fi de poder
regular les relacions entre les diferents administracions implicades en l’execució de les
actuacions subvencionades.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb els consells comarcals i els ajuntaments inclosos en
el “Projecte de dinamització turística de les Terres de l’Ebre” que s’executarà amb la
participació dels Consells Comarcals del Montsià, de la Ribera d’Ebre, de la Terra Alta i de
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i que preveu les actuacions que han estat objecte de
subvenció per aplicació de l’Ordre EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme i per la Diputació de Tarragona..
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord, inclosa la concreció d’actuacions dins les accions
genèriques previstes i la puntualització d’alguna dada genèrica recollida en el model de
conveni que s’aprova.
PUNT 6è- Aprovació del conveni a signar amb el l’entitat Catalunya Caixa per al
patrocini dels VIII Premis a l’Emprenedoria, edició 2014.
El Consell Comarcal del Baix Ebre convoca els Premis a l’Emprenedoria per reconèixer la
iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a la comarca del Baix
Ebre per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació de
llocs de treball. Aquesta iniciativa pretén impulsar la generació d’idees que solucionin
necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o
serveis reals.
L’entitat CatalunyaCaixa està interessada en ser el patrocinador principal dels VIII Premis a
l’Emprenedoria, edició 2014, atorgats pel Consell Comarcal del Baix Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i CatalunyaCaixa estan d’acord en portar a terme una
col·laboració i amb aquest motiu, les parts subscriuen el present acord que es regirà pels
següents,
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb el l’entitat CatalunyaCaixa per al patrocini dels VIII
Premis a l’Emprenedoria, edició 2014, atorgats pel Consell Comarcal del Baix Ebre.
Segon. Es faculta 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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PUNT 7è- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del text de les bases
reguladores de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs 2014-2015.
Amb data 21 de març de 2014 es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a
la concessió d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar
2014/2015, d’acord amb els criteris que marca el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Amb data 22 de setembre els Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre
informamen d’un canvi de criteri quant als percentatges d’ajut a atorgar i a la possibilitat
d’augmentar percentatges. Així, amb data 6 d’octubre, el Departament d’Ensenyament ens fa
arribar aquests canvis de criteris per escrit.
Que l’apartat b) d’aquests nous criteris diu així:
“b) Tram variable
En relació a la dotació del tram variable està pendent acabar d’assignar-la atès que, a data d’avui,
encara hi ha Consells que no han enviat la totalitat de beques per al seu creuament i com ja us hem
anat comunicant, per a la seva distribució total, cal tenir tota la informació. Així, tan aviat com sigui
possible us farem arribar els import corresponents a aquest concepte.
Cal recordar que amb aquesta dotació podeu incrementar beques del 50% (tram garantit 1) o bé donar
un ajut a aquelles que han quedat en el tram 3. Els criteris per tramitar aquesta assignació els haurà
d’establir el propi Consell Comarcal. Cal tenir present que aquesta dotació no s’incrementarà. No
obstant això, també, es podrà disposar dels romanents per atendre més beques que acompleixin els
requisits fixats, sempre atenent que l’import màxim a disposar serà el fixat en la fitxa de finançament.”

Donada la necessitat de modificar les bases vigents, la coordinadora de foment de la cohesió
social proposa un nou redactat
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la
Cohesió Social, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del text de les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre,
curs escolar 2014/2015, d’acord amb els criteris que marca el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
On diu:

Ajuts d’entre el 30% i el 50% del cost del servei de menjador*
- Totes aquelles sol·licituds que superin el nivell de renda familiar necessari per obtenir l’ajut al
50%, però que no superin els llindars excloents esmentats a l’article 2, es calcularan per
l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes especificats en els articles 5.1., 5.2. i
5.3. Fet aquest càlcul, les sol·licituds s’ordenaran de major a menor puntuació i s’atorgaran en
aquest ordre de prioritat fins esgotar reserva de crèdit.
[...]

7.2. Valoració extraordinària: comissió tècnica

9

Les sol·licituds acompanyades d’informe social seran avaluades per una comissió tècnica amb
la següent composició:
[...]
En el cas de les sol·licituds que no es puguin valorar per via ordinària, es podrà emetre informe
social. La Comissió Tècnica avaluarà els informes socials emesos i informarà de l’atorgament
definitiu dels ajuts que corresponguin un cop ponderades
les dades que consten a l’informe i analitzada la dotació econòmica afectada.
Els percentatges de les sol·licituds no valorables per via ordinària podran ser els
següents:
- Elevat risc social - 100%
- Segons el grau de risc social – De 30% a 50%
Dirà:

Ajuts d’entre el 30% i el 50% del cost del servei de menjador*.
- En el cas de romanent de crèdit en el tram variable, totes aquelles sol·licituds que
superin el nivell de renda familiar necessari per obtenir l’ajut al 50%, però que no superin
els llindars excloents esmentats a l’article 2, es calcularan per l’agregació dels punts
obtinguts pels diferents conceptes especificats en els articles 5.1., 5.2. i 5.3. Fet aquest
càlcul, les sol·licituds s’ordenaran de major a menor puntuació i s’atorgaran en aquest
ordre de prioritat fins esgotar reserva de crèdit.
[...]

7.2. Valoració extraordinària: comissió tècnica
Les sol·licituds acompanyades d’informe social seran avaluades per una comissió tècnica
amb la següent composició:
 Dos tècnics de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 Dos tècnics del Departament d’Infància i Adolescència del Consell Comarcal del Baix
Ebre
 Dos tècnics dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Tortosa
 Dos tècnics dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Ebre
 El/la coordinador/a de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social del Consell Comarcal del
Baix Ebre i els tècnics que s’escaiguin de l’àrea que, per ordre, dirigiran i coordinaran
la sessió
Sol·licituds no valorables per via ordinària
En el cas de les sol·licituds que no es puguin valorar per via ordinària, es podrà emetre
informe social. La Comissió Tècnica avaluarà els informes socials emesos i informarà de
l’atorgament definitiu dels ajuts que corresponguin un cop ponderades les dades que
consten a l’informe i analitzada la dotació econòmica afectada.
Els percentatges de les sol·licituds no valorables per via ordinària podran ser els
següents:
-

Elevat risc social – 75% o 100%
Segons el grau de risc social – De 30% a 50%
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Augments de percentatge
Sempre i quan hi hagi romanent de crèdit en el tram variable, la Comissió Tècnica podrà
incrementar l'import concedit a aquelles famílies que es trobin en una situació de risc o
desemparament. En aquest cas, serà la Comissió Tècnica qui decidirà el percentatge a
atorgar, que podrà ser del 50%, 75% o 100% del cost del servei.
En el cas dels ajuts aprovats per romanent de crèdit, es podrà sol·licitar una compactació
i fer ús del servei de menjador els dies que cobreixi l’ajut. Si els dies a gaudir de la
compactació superen els dies restants de curs escolar, la diferència no serà recuperable
ni devolutiva.
Procedir també la correcció d’errades en el redactat i la correcció d’altres errades que no
afecten les sol·licituds presentades fins el moment.
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.
Tercer- Trametre, per mitjans electrònics, la modificació a tots els centres escolars i les
AMPA de la comarca del Baix Ebre.
PUNT 8è- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del text de l’ordenança P6
Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu
no obligatori per alumnes escolaritzats a la comarca del Baix Ebre.
Amb data 26 de juliol de 2013 es va aprovar l’ordenança reguladora del preu públic per a la
prestació del servei de transport escolar per a usuaris sense dret a la gratuïtat en l’àmbit del
Baix Ebre.
Amb data 20 de desembre de 2013 es va aprovar modificació de la ordenança respecte la
numeració, però sense modificació del contingut.
L’ordenança vigent no preveu com actuar en el cas que la situació de la família hagi variat
respecte l’any anterior.
La coordinadora de foment de la cohesió social informa que es creu convenient modificar
l’ordenança vigent per tal de preveure la possibilitat d’emetre informes socials per a casos
sobrevinguts.
Donada la conveniència de modificar l’ordenança, la coordinadora de foment de la cohesió
social proposa un nou redactat
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
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Primer. Aprovar inicialment la modificació del text de l’ordenança P6 Reguladora del preu
públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori per alumnes
escolaritzats a la comarca del Baix Ebre, en els següents termes:
On diu:
6.1.- Per capacitat econòmica:
[...]

4. Per al càlcul, també es sumarà a la renda familiar qualsevol prestació, pensió o
indemnització exempta de qualsevol dels membres computables.
5. Deduccions: calculada la renda familiar, es deduirà el cinquanta per cent dels
ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents
dels sustentadors principals.
Dirà:
6.1.- Per capacitat econòmica:
[...]

4. Per al càlcul, també es sumarà a la renda familiar qualsevol prestació, pensió o
indemnització exempta de qualsevol dels membres computables.
5. Deduccions: calculada la renda familiar, es deduirà el cinquanta per cent dels
ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents
dels sustentadors principals.
Per a l’avaluació de les sol·licituds acompanyades d’informe social que no es puguin
valorar de manera ordinària, hi ha una comissió tècnica avaluadora amb la següent
composició:
 Dos tècnics de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament
d’Ensenyament
 Dos tècnics del Departament d’Infància del Baix Ebre
 Dos tècnics dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Tortosa
 Dos tècnics dels Serveis Socials comarcals
 Un tècnic, i si s’escau el coordinador de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social del
Consell Comarcal del Baix Ebre, que, per ordre, dirigiran i coordinaran la sessió
La comissió tècnica avaluarà els informes socials i informarà el percentatge de bonificació per
capacitat econòmica definitiu, un cop ponderades les dades que consten en l’informe.
Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició
en el taulell d’anuncis d’aquest Consell Comarcal i en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.
Tercer. Considerar definitivament adoptat l’acord, en el cas que no es presentessin
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat.
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PUNT 9è- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del text de l’ordenança fiscal
núm. P2 reguladora dels preus públics de venda de publicacions.
Amb data 20 de desembre de 2013 el Ple del Consell Comarcal va aprovar , inicialment, els
text inicial o modificat de les ordenances comarcals, entre les quals s’incloïa la P2 reguladora
de reguladora dels preus públics de venda de publicacions del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Aquest document regulava la venda de les publicacions editades pel propi Consell Comarcal.
Transcorregut un temps i atenent a les circumstàncies actuals, s’ha considerat oportú ampliar
l’objecte a la possibilitat de venda de publicacions que s’editen per altres administracions i
que sol·liciten la distribució al Consell Comarcal.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el nou redactat de l’ordenança P2 reguladora de reguladora dels
preus públics de venda de publicacions del Consell Comarcal del Baix Ebre i de la
denominació P2 reguladora de reguladora dels preus públics de venda de publicacions.
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, per tal que aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i els suggeriments que considerin oportuns. El termini d’informació pública
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. Facultar el Sr. President per tal de subscriure i signar tota mena de documents per a
l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 10è- Donar compte d’informes de morositat.
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, publicada al
BOE del dia 6 de juliol de 2010. Atès que l’article 5.4 de l’esmentada llei estableix que la
Intervenció General presentarà al Ple un informe trimestral que contindrà una relació de
factures o documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos
des de la seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagin justificat per l’òrgan gestor
l’absència de la tramitació dels mateixos.
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S’ha passat a informe de la comissió informativa comarcal d’Afers Interns i, seguidament al
plenari es procedeix a:
Primer- Donar compte de l’informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials
del quart trimestre de 2013 corresponent a les factures registrades abans del dia 31 de
desembre de 2013 i pendents de pagament.
Segon- Donar compte de l’informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials
del primer trimestre de 2014 corresponent a les factures registrades abans del dia 31 de març
de 2014 i pendents de pagament.
Tercer- Donar compte de l’informe trimestral sobre la morositat en les operacions comercials
del segon trimestre de 2014 corresponent a les factures registrades abans del dia 30 de juny
de 2014 i pendents de pagament.
PUNT 11è- Aprovació, si s’escau, de la designació, com a membre de ple dret, dels
representants del Consell Comarcal a la Junta General del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre.
Amb data 19 de setembre de 2014, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar
definitivament la constitució del Consorci de polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE), juntament amb el Consell Comarcal del Montsià, l’objecte del qual és 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 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.
Igualment, va aprovar definitivament els Estatuts pels quals ha de regir-se el Consorci i amb
data 6 d’octubre de 2014, en el BOPT núm. 229, es publica íntegrament el text.
L’article 8.1, 8.2 i 8.6 d’aquests Estatuts disposa:
1. La Junta General estarà formada pels següents representants de ple dret de cada
Consell Comarcal, escollits pel seu màxim òrgan de decisió: el Baix Ebre: 9 membres, el
Montsià: 9 membres, la Ribera d’Ebre: 5 membres, la Terra Alta: 4 membres, amb un total
de 27 membres en el cas que formin part del Consorci els quatre Consells Comarcals o el
nombre que resulti de la suma dels representants dels Consells Comarcals que el
conformin, en cas que no siguin tots els esmentats.
2. Pot ser designat i exercir com a membre de ple dret de la Junta General, en
representació de la respectiva comarca, qualsevol representant electe dels consells
comarcals i/o ajuntaments integrats en la mateixa. Aquesta designació serà nominal i no
delegable.
6. Els membres de la Junta General són elegits i poden ser substituïts en qualsevol
moment per l’òrgan competent, de conformitat amb el seu règim jurídic
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Correspon al Ple del Consell Comarcal la designació dels representants d’aquesta
administració per tal d’integrar-se en la Junta General del Consorci.
El preàmbul dels Estatus del COPATE preveu que és voluntat dels ens consorciats designar,
a efectes de vot, els seus representants de ple dret a la junta general d’acord a la ponderació
de 50% nombre de vots, 30% nombre d’alcaldies i 20% nombre de regidors de cada formació
política present a l’ens consorciat d’origen.
En aplicació d’aquesta fórmula, la composició resultant per a la comarca del Baix Ebre ha
estat la següent:
CIU: 4 representants
PSC: 3 representants
ERC: 2 representants
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre ha sol·licitat als representants de cada una
de les formacions polítiques esmentades que proposessin la designació dels representant
que els hi corresponien a fi de presentar-lo a aprovació pel Plenari del Consell.
Les formacions polítiques de CiU i PSC han fet arribar a la presidència el nom dels electes
municipals que desitgen siguin nomenats en representació de la comarca del Baix Ebre.
La formació política d’ERC no ha comunicat la seva proposta, per la qual cosa, a fi de donar
compliment als Estatus del COPATE i a la proposta de representació, s’ha considerat oportú
acollir el criteri de nomenament dels membres d’aquesta formació com a consellers
comarcals, per la qual cosa, s’ha seguit l’ordre establert per la Junta Electoral Provincial en
data 22 de juny de 2011 en la proclamació de consellers comarcals.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Afers Interns,
amb el vot favorable de tot els membres presents en la sessió corresponents als consellers
11 consellers del grup comarcal de CiU, 5 consellers del grups comarcal del PSC i els 2
consellers del grup comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 6 consellers del grup comarcal
d’ERC, el Ple, adopta els següents ACORDS
Primer. Designar membre de ple dret de la Junta General, en representació del Consell
Comarcal del Baix Ebre:
CIU
- Sr. Francesc Arasa Pascual
- Sr. Antoni Montagut Franch
- Sr. Lluis Soler Panisello
- Sr. Domingo Tomàs Audí
PSC
- Sr. José Emilio Bertomeu Rio
- Sr. Moises Fabra Serral
- Sra. Maria José Beltran Piñol
ERC
- Sr. Gervasi Aspa Casanova
- Sr. Daniel Andreu Falcó
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Segon. Fer constar a aquests electes que aquesta designació és nominal i no delegable.
PUNT 12è- Propostes d’urgència.
No se’n presenten.
PUNT 13è- Informes de govern, si s’escau.
No es produeix cap intervenció
PUNT 14è- 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,
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