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ACTA 10/2015 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President                                                                    
Sr. Daniel Andreu Falcó                      
 

   
Consellers:  
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera 
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
Bertomeu Río, José Emilio - Vicepresident tercer 
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart.  
Roig Montagut, Enric - Vicepresident cinquè 
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè 
 
Adell Moragrega, Enric 
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Espinach Pegueroles, Lluís 
Ferré Fandós, Alfredo 
Forès Hernàndez, Teresa 
Franch Arques, Kilian 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere 
Jordan Farnós, Jordi 
Mas Sabaté, Josep 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa (s’incorpora al punt 4rt) 
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
Zapater Alifonso, Elisabet 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

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

Sra. Maria Teresa Barberà Martí 

 

A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 25 de setembre de 2015, a seu del Consell Comarcal, 
es reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, els consellers que s’esmenten 
amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan 
col·legiat convocada per Resolució de Presidència de data 22 de setembre de 2015, sota el 
següent ordre del dia: 
 



 

 

2 

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data  23 de juliol de 2015 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r. Donar compte de la composició de les comissions informatives 
 
4t. Donar compte de la resolució de Presidència d’aprovació de les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici 2016 
 
5è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de presentació de sol·licitud de subvenció  de la 
convocatòria per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que 
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. 
 
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de presentació de sol·licitud de subvenció  per al 
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció destinades a administracions local 
 
7è. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per  regular la 
concessió d’una subvenció per al foment d’un programa de mobilitat per  a l’ensenyament 
 
8è.  Aprovació, si s’escau, de 5è expedient de modificació de crèdits del pressupost comarcal 
de l’exercici 2015 
 
9è. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2014 
 
10è. Proposta de Presidència de modificació de la plantilla comarcal de l’exercici 2015 
 
11è. Proposta de grups comarcals de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la Mediterrània 
 
12è. Informes de govern 
 
13è Propostes d’urgència. 
 
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. 
 
Abans d’iniciar-se la sessió els membres del Ple i els assistents guarden un minut de silenci 
en memòria de la Sra. Roser Caballeria Ayala, consellera comarcal durant diversos mandats. 
 
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària de data  23 de juliol 
de 2015. 
 
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 
9/2015 de la sessió ordinària de data 23 de juliol de 2015.  
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PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidència. 
 

NÚM.  ASSUMPTE 

P64 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Maria Cinta Bertomeu Franch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora 
familiar 

P65 Modificar la durada del contracte temporal, per obra o servei determinat, subscrit en 
data 17 de juny de 2015 amb la Sra. Elvira Figueres Valldepérez, com a tècnica, per tal 
de desenvolupar les tasques de tutorització d’una nova edició de l’Aula Activa 

P66 Suspendre temporalment el contracte laboral subscrit entre la Sra. Anna Casanova 
Gilabert, educadora social de l’EBASP, i el Consell Comarcal de Baix Ebre,  amb el 
caràcter de mutu acord, pel període comprés entre el dia 27 de juliol de 2015 fins el dia 
10 de setembre de 2015, ambdós inclosos 

P67 Suspendre temporalment el contracte laboral subscrit entre la Sra. Inmaculada Medina 
Zaragoza, treballadora social de l’EBASP, i el Consell Comarcal de Baix Ebre,  amb el 
caràcter de mutu acord, pel període comprés entre el dia 1 d’agost de 2015 fins el dia 
31 d’agost de 2015, ambdós inclosos 

P68 Suspendre temporalment el contracte laboral subscrit entre la Sra. Cinta Panisello 
Chavarría, treballadora social de l’EBASP, i el Consell Comarcal de Baix Ebre,  amb el 
caràcter de mutu acord, pel període comprés entre el dia 20 de juliol de 2015 fins el dia 
14 d’agost de 2015, ambdós inclosos 

P69 Modificar l’objecte del contracte d’interinitat a temps parcial subscrit amb el Sr. Efrén 
Cofiné Escudero en data 30 d’abril de 2015, per tal de desenvolupar les tasques de 
treballador social de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre 

P70 Modificar el contracte de treball temporal, d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb la 
Sra. Laia Valls Martín en data 23 de març de 2015, per tal de desenvolupar les tasques 
de tasques d’educadora social de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb 
una jornada laboral de 12,5 hores setmanals, amb la qual cosa passa a realitzar jornada 
completa 

P71 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, el Sr. 
Joan Pedrol Piñana, per tal de desenvolupar les tasques de conductor del vehicle de 
transport adaptat. 

P72 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la 
Sra Meritxell Baiges Sabaté, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar 
de l’EBASP 

P73 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la 
Sra. Anna Vazquez Senra, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora social de 
l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre 

P74 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Maria Cinta Giner Ejarque, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora 
familiar. 

P75 Acceptar la sol·licitud de continuïtat d’excedència voluntària de la funcionària Sra. Eva 
Iglesias Mauri per tenir cura d’un familiar al seu càrrec fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, per un període màxim de tres anys a comptar des de la data de 
naixement del seu fill, és a dir, fins el 16 d’agost de 2017, amb reincorporació el 17 
d’agost de 2017. 
 

P76 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte laboral de durada 
determinada, eventual per circumstàncies de la producció, a temps parcial, la Sra 
Cristina Armengol Zamora, per tal de desenvolupar les tasques d’auxiliar-informadora 
turística al Centre d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre. 
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P77 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte laboral de durada 
determinada, eventual per circumstàncies de la producció, a temps parcial, la Sra Laura 
Cebolla Vicent, per tal de desenvolupar les tasques d’auxiliar-informadora turística al 
Centre d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre 

P78 Acceptar la petició de la treballadora Sra. Pilar Juàrez Roselló, de reincorporació al seu 
lloc de treball efectuant la totalitat de la jornada i amb la percepció del 100 % del sou 

P79 Acceptar la sol.licitud d’excedència voluntària efectuada en data 3 de juliol de 2015 per 
la Sra. Inés Solé Vericat, educadora social del Servei d’Integració en Familia Extensa del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, pel període comprés entre el dia 28 d’agost de 2015 
fins el dia 27 de setembre de 2015, ambdós inclosos 

P80 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Meritxell Baiges Sabaté, per tal de desenvolupar les tasques de monitora de 
transport adaptat. 

P81 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’eventual per circumstàncies de 
la producció, a jornada completa, el Sr. Joel Barceló Blanch per desenvolupar tasques 
d’auxiliar administratiu a l’àrea d’ensenyament d’aquest Consell Comarcal 

P82 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Maria Cinta Bertomeu Franch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora 
familiar 

P83 Modificar l’objecte del contracte de treball temporal, d’interinitat, subscrit amb la Sra. 
Sònia Ponce Daga en data 1 d’octubre de 2013 per tal de desenvolupar les tasques de 
treballadora social de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

P84 Acceptar la petició de baixa voluntària presentada per la Sra. Maria Cinta Bertomeu 
Franch i, consegüentment, donar per finalitzat amb efectes del dia 14 de setembre de 
2015, el contracte de treball temporal, d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb 
aquesta treballadora en data 10 d’agost de 2015. 

P85 Contractar amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o 
servei determinat, a temps complet, la Sra. Elvira Figueres Valldéperez, com a tècnica, 
per tal de desenvolupar les tasques de tutorització d’una nova edició de l’Aula Activa a 
més d’altres tasques de preparació i redacció del nou projecte a fi de sol.licitar la 
subvenció del nou programa “Fem Ocupació per a Joves”.. 

P86 Modificar, a partir del dia 16 de setembre de 2015, l’objecte del contracte de treball 
temporal, d’interinitat, subscrit amb la Sra. Estefania Calabuig Martínez, per tal de 
desenvolupar les tasques de pedagog de l’ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre 

CONT Adjudicar a l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO, SLU el contracte de les obres de 
“Anell Viari del Montsià”, a executar als municipis d’Amposta i Sant Carles de la Ràpita, 
tramitat mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada amb 
estricta subjecció a la seva oferta econòmica i tècnica, als plecs de clàusules 
administratives i tècniques i als projectes tècnics redactats pels serveis tècnics dels 
ajuntaments respectius 

CONT Adjudicar a l’empresa ENRIQUE MARTINEZ ARAGONES el contracte de obra civil per 
a la implantació de dos mòduls de quioscos a Móra d’Ebre i Miravet 

G05 Disposar la secretaria de les comissions informatives de la Corporació 
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PUNT 3è- Donar compte de la composició de les comissions informatives. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió extraordinària de data 23 de 
juliol de 2015, va acordar crear les comissions informatives, que es corresponen amb els 
àmbits en que aquesta presidència té la intenció d’estructurar l’organització i el funcionament 
dels serveis del Consell Comarcal i el nombre de membres que hi formarien part d’acord amb 
la proporcionalitat corresponent al si del Consell Comarcal. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 101.1 del Reglament Orgànic Comarcal, els 
portaveus dels grups polítics representants al Consell Comarcal del Baix Ebre han comunicat 
a la presidència el nom dels consellers que s’integraran en cada una de les comissions; vist el 
que disposa l’apartat 4 del mateix article es presenta al plenari la composició de les 
comissions informatives creades per acord de data 23 de juliol de 2015. 
 

DENOMINACIÓ Serveis a les persones  

HORA SESSIO 9.00  

ÀREES D'ACTUACIÓ Qualitat de vida i polítiques d’ocupació, serveis socials i sanitat  

MEMBRES    

PRESIDÈNCIA (PSC) Maria José Beltran Piñol  

ERC Mayte Puell Garcia  

  Josep Felip Monclus Benet  

  Suplent: Josep Antoni Navarro  

PSC José Emilio Bertomeu Río  

  Suplents: Enric Roig - Teresa Forés  

CIU Kilian Franch Arques  

  Sandra Zaragoza Vallés  

  Suplent: Rafel Tomàs Royo  

ENTESA Jordi Jordan Farnos  

PP Joan Segarra Piñana  

     

SECRETARI/A Josep Pere Puig Rosales  
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DENOMINACIÓ  d’Activació econòmica i turisme  

HORA SESSIO 9.30  

ÀREES D'ACTUACIÓ Promoció econòmica, turisme i comerç i consum  

MEMBRES    

PRESIDÈNCIA (ERC) Josep Felip Monclús Benet  

ERC Josep Antoni Navarro  

  Suplent: Mayte Puell García  

PSC José Emilio Bertomeu Río  

  Enric Roig Montagut  

  Suplents: Teresa Forés - Josep Mas  

CIU Alfredo Ferré Fandos  

  Elisabet Zapater Alifonso  

  Suplent:  Josep Codorniu Suñer  

ENTESA Jordi Jordan Farnos  

PP Joan Segarra Piñana  

SECRETARI/A Olga Pardo Ferreres  

 

DENOMINACIÓ d'Actuació sobre el territori 

HORA SESSIO 10.00 

ÀREES D'ACTUACIÓ Obres i serveis i habitatge 

MEMBRES   

PRESIDÈNCIA (PSC) José Emilio Bertomeu Río 

ERC Josep Antoni Navaarro 

  Roger Aviñó Martí 

  Suplent: Enric Adell 

PSC Josep Mas Sabaté 

  Suplents: Enric Roig - Teresa Forés 

CIU Rafel Tomàs Royo 

  Josep Codorniu Suñer 

  Suplent: Elisabet Zapater Alifonso 

ENTESA Jordi Jordan Farnos 

PP Joan Segarra Piñana 

SECRETARI/A Francesc Folqué Alcoverro 
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DENOMINACIÓ d'Ensenyament, cultura, joventut i esports 

HORA SESSIO 10.30 

ÀREES D'ACTUACIÓ Ensenyament, cultura, joventut i esports 

MEMBRES   

PRESIDÈNCIA (PSC) Enric Roig Montagut 

ERC Enric Adell 

  Mayte Puell 

  Suplent: Paco Gas 

PSC Teresa Forés Hernández 

  Suplents: Josep Mas - Teresa Forés 

CIU Carlos Serra Ventura 

  Joan Pere Gómez Comes 

  Suplent: Rafel Tomàs Royo 

ENTESA Jordi Jordan Farnos 

PP Joan Segarra Piñana 

SECRETARI/A Anna Fàbregas Castelló 

 

DENOMINACIÓ de Gestió ambiental i sector primari 

HORA SESSIO 11.00 

ÀREES D'ACTUACIÓ Gestió ambiental, agricultura, ramaderia i pesca 

MEMBRES   

PRESIDÈNCIA (ERC) Roger Aviñó Martí 

ERC Paco Gas 

  Suplent: Ferran Cid 

PSC Josep Mas Sabaté 

  Teresa Forés Hernández 

  Suplents: Enric Roig - José Emilio Bertomeu 

CIU Joan Pere Gómez Comes 

  Lluís Espinach Pegueroles 

  Suplent: Sandra Zaragoza Vallés 

ENTESA Jordi Jordan Farnos 

PP Joan Segarra Piñana 

SECRETARI/A Francesc Folqué Alcoverro 
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DENOMINACIÓ de Governació 

HORA SESSIO 11.30 

ÀREES D'ACTUACIÓ Afers interns, hisenda i personal 

MEMBRES   

PRESIDÈNCIA (ERC) Ferran Cid Martí 

ERC Enric Adell 

  Suplent: Roger  Aviñó Martí 

PSC Enric Roig Montagut 

  Josep Mas Sabaté 

  Suplents: José Emilio Bertomeu - Teresa Forés 

CIU Joaquin del Pino Homedes 

  Kilian Franch Arques 

  Suplent: Alfredo Ferré Fandos 

ENTESA Jordi Jordan Farnos 

PP Joan Segarra Piñana 

SECRETARI/A Jaume Estupiñá Mayor 

 
 
 
PUNT 4t- Donar compte de la resolució de Presidència d’aprovació de les línies 
fonamentals del pressupost per a l’exercici 2016 
 
Els membres de la Corporació se’n donen per assabentat de la Resolució de Presidència que 
disposa: 
 
Atès que en data 1 de setembre de 2015 es va iniciar procediment per a l’aprovació de les 
línies fonamentals del pressupost. 

 
Atès que en data 8 de setembre de 2015, la Intervenció va emetre informe per valorar les 
línies fonamentals del pressupost. 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar les línies fonamentals del pressupost elaborat per aquesta entitat local que 
servirà de base per a l’elaboració del pressupost de l’any 2016. 
 
SEGON. Remetre les línies fonamentals del pressupost del Consell Comarcal al Ministeri 
d’hisenda i  administracions públiques pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte. 
 
 
 



 

 

9 

PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de presentació de sol·licitud de 
subvenció  de la convocatòria per al Programa Treball i Formació adreçat a persones 
en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. 
 
Amb data 14 de juliol de 2015, el coordinador de promoció econòmic, Josep Luque Cervera, 
ha emès el següent informe: 

 
“Atès que el dia 9 de juliol de 2015 es va publicar al DOGC Núm. 6909 l’Ordre EMO/204/2015, per la 
qual es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre vol presentar sol·licitud per obtenir la condició d’entitat beneficiària en 
aquesta convocatòria  

 
En el projecte d’experiència professional del Programa Treball i Formació s’han pressionat al Consell 
Comarcal del Baix Ebre un total de 10 contractes de treball els quals es repartiran en els següents 
projectes d’experiència professional:  
 
Manteniment, conservació i millora del municipi i del seu entorn  4 contractacions 
Manteniment via verda, camins naturals i edificis públics   6 contractacions 
 
Les característiques de cadascuna d’aquestes 10 contractacions seran les següents: 
 

- Durada de les contractacions:    6 mesos 
- Jornada %      100% 
- Grup de cotització:      10 
- Cost salarial mensual segons conveni propi:   991,67 
- Quota patronal a la seguretat social:    324,77 
- Total per contractació:     1.316,44 
- Total subvenció sol·licitada    78.986,40 

 
En el projecte de Personal tècnic i/o de suport s’ha proposat també al consell Comarcal del Baix 
Ebre la contractació d’una persona tècnica per gestionar la coordinació dels projectes sol·licitats.  
 
Les característiques d’aquesta contractació seran les següents: 
 

- Durada de la contractació:    7 mesos 
- Grup de cotització:      2 
- Cost salarial mensual segons conveni propi:  1.730,11 
- Quota patronal a la seguretat social:    5.66,61 
- Total:       2.296,72 
- Jornada  70%      1.607,71 
- Total subvenció sol·licitada    11.253,91 

 
 
Les 4 contractacions del projecte Manteniment, conservació i millora del municipi i del seu entorn, 
desenvoluparan l’activitat en diversos ajuntaments de la comarca depenent de les necessitats dels 
mateixos, prèvia formalització del conveni corresponent. 
 
Les 6 contractacions del Manteniment via verda, camins naturals i edificis públics desenvoluparan 
la seva activitat en l’entorn de la Via Verda. 
 
El tècnic desenvoluparà la coordinació entre els diferents projectes d’experiència laboral i accions 
formatives, tasques de autorització i seguiment a les persones participants i la prospecció empresarial 
al territori. 
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La previsió d’inici i finalització d’aquest projecte és la següent: 
 
Data d’inici del projecte:   21/09/2015 

Data  fi del projecte:    20/04/2016 

Data inici contractacions de peons:  28/09/2015 

Data fi contractacions de peons:  27/03/2016 

 
Vista la proposta tècnica i atesa la seva importància per la dinamització econòmica comarcal, 
tenint en compte en durant el període de presentació de la sol·licitud no és possible la 
celebració de sessió plenària, aquesta presidència, fent ús de les atribucions que li atorga 
l’article 13 del decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el President va resoldre la 
presentació de la sol·licitud. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment 
la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la resolució de la Presidència i, conseqüentment, que el Consell comarcal 
del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria de subvencions per al Programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, per la qual es van aprovar les bases 
reguladores. 
 
Segon.-  Ratificar la sol·licitud de presentació dels següents programes detallats a la part 
expositiva i a l’expedient. 
 
Manteniment, conservació i millora del municipi i del seu entorn  4 contractacions 
Manteniment via verda, camins naturals i edificis públics   6 contractacions 
Personal tècnic i/o de suport      1 contractació 

 
Tercer. Traslladar aquest acord al departament d’Empresa i Ocupació per tal que produeixi 
l’efecte corresponent. 
 
 
 
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de presentació de sol·licitud de 
subvenció  per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a administracions local. 
 
Amb data 12 d’agost de 2015, el coordinador de promoció econòmic, Josep Luque Cervera, 
ha emès el següent informe: 
 
Atès que el dia 29 de juliol de 2015 es va publicar al DOGC Núm. 6929 l’Ordre EMO/244/2015, per la 
qual es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a 
administracions locals, el Consell Comarcal del Baix Ebre vol presentar sol·licitud per obtenir la 
condició d’entitat beneficiària en aquesta convocatòria  
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PROJECTE 1 
Arranjament d’elements urbans, neteja i manteniment de zones verdes 
7 contractacions 
 
PROJECTE 2  
Conserge de manteniment i neteja 
3 contractacions 
 
En aquest programa el Consell Comarcal del Baix Ebre vol presentar els següents projectes 
d’experiència professional:  
 
Aquests projectes impliquen també la realització d’una activitat formativa de 30 hores per a l’ocupació 
transversal adreçada a totes les persones destinatàries dels projectes  
 
Les característiques de cadascuna d’aquestes contractacions seran les següents: 
 

- Durada de les contractacions:    6 mesos 
- Jornada %      100% 
- Grup de cotització:      10 
- Cost salarial mensual segons conveni propi:  991,67 
- Quota patronal a la seguretat social:    324,77 
- Total per contractació:     1316,44 
- Total subvenció sol·licitada    78986,40 

 
 
La previsió d’inici i finalització d’aquest projecte és la següent: 
 
Data d’inici del projecte:   23/11/2015 

Data  fi del projecte:    14/06/2016 

Data inici contractacions de peons:  15/12/2015 

Data fi contractacions de peons:  14/06/2016 

 
Atesa la documentació que segons l’Ordre EMO/244/2015 s’ha d’incloure amb la sol·licitud a presentar 
al Departament d’Empresa i Ocupació el dia 18/09/2015 
 

Vista la proposta tècnica i atesa la seva importància per la dinamització econòmica comarcal, 
tenint en compte en durant el període de presentació de la sol·licitud no és possible la 
celebració de sessió plenària, aquesta presidència, fent ús de les atribucions que li atorga 
l’article 13 del decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el President va resoldre la 
presentació de la sol·licitud. 
 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment 
la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la resolució de la Presidència i, conseqüentment, que el Consell comarcal 
del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria de subvencions per al Programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a 
administracions locals, d’acord amb l’Ordre EMO/244/2015, 
 
Segon.-  Ratificar la sol·licitud de presentació dels següents programes detallats a la part 
expositiva i a l’expedient. 
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PROJECTE 1 
Arranjament d’elements urbans, neteja i manteniment de zones verdes 
7 contractacions 
 
PROJECTE 2  
Conserge de manteniment i neteja 
3 contractacions 

 
 
Tercer. Traslladar aquest acord al departament d’Empresa i Ocupació per tal que produeixi 
l’efecte corresponent. 
 
 
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb la Diputació de Tarragona 
per  regular la concessió d’una subvenció per al foment d’un programa de mobilitat per  
a l’ensenyament. 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha signat les addendes anuals 
als convenis de col·laboració signats amb els consells comarcals, per a la delegació de 
competències en relació amb la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2014-
2015 on apareixen les aportacions del transport escolar no obligatori per al curs 2014-2015 
del Departament d’Ensenyament i de la Diputació de Tarragona. 
 
La Diputació de Tarragona és un ens local al servei dels municipis i que  en aquest moments 
actuals de difícil situació econòmica, pretén donar suport econòmic als Consells Comarcals 
deficitaris en el transport escolar no obligatori per tal d’ajudar a les famílies en la mobilitat dels 
seus estudiants. 
 
Ambdues entitats estan interessades en impulsar la mobilitat dels alumnes que viuen a una 
distància considerable dels centres educatius d’ensenyament  no obligatori. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut, i per unanimitat dels 25 membres presents que 
conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
 
Primer. Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per al foment d’un 
programa de mobilitat per a l’ensenyament, curs 2014-2015.  
 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE, PER  REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT D’UN 
PROGRAMA DE MOBILITAT PER  A L’ENSENYAMENT. 
 
Tarragona,                setembre  de 2015. 
 
INTERVENEN 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous president de la Diputació de Tarragona, que actua en 
nom i representació d’aquesta corporació, assistit per la senyora Pilar Sánchez Peña, secretària 
general de la Diputació de Tarragona.  
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D’altra part, l’Il·lm. Sr. Daniel Andreu i Falcó president del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal per formalitzar aquest Conveni, i de 
comú acord, 
  
EXPOSEN: 
 
1.- El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha actualitzat, per al curs escolar 
2014-2015, els recursos econòmics que es transfereixen als consell comarcals per a la gestió del 
servei de transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d'ensenyament. 
 
2.- La Diputació de Tarragona és un ens local al servei dels municipis i que en aquest moments 
actuals de difícil situació econòmica, pretén donar suport econòmic als Consells Comarcals 
deficitaris en el transport escolar no obligatori per tal d’ajudar a les famílies en la mobilitat dels seus 
estudiants. 
 
3.- Ambdues entitats estan interessades en impulsar la mobilitat dels alumnes que viuen a una 
distància considerable dels centres educatius d’ensenyament  no obligatori.  
 
4.- El president/Junta Govern/_______del Consell Comarcal del Baix Ebre, va aprovar per acord/ 
__________en data  _______ aquest Conveni. 
 
I per tot això, 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- Objecte i finalitat 
 
L’objecte d’aquest conveni, és regular la subvenció concedida per Decret de Presidència de la 
Diputació número 8004330008-00-2015-002279 de data 20 de Juliol, al Consell Comarcal del Baix 
Ebre per al finançament del transport escolar no obligatori del curs 2014-2015. Aquest transport és 
el destinat als alumnes d’ensenyaments obligatoris de pedanies, nuclis agregats o urbanitzacions 
que viuen en el mateix municipi però a una distància considerable del centre o als alumnes de 
segon cicle d’educació infantil o als que cursen estudis postobligatoris.  
 
Segona.- Requisits 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la signatura d’aquest conveni, declara de manera expressa 
i responsable que no és deutor per cap concepte de la Diputació i que està al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i que per tant compleix amb els 
requisits generals que estableix la Llei general de subvencions i les Bases generals de subvencions 
de la Diputació de Tarragona, per a ser beneficiari d'una subvenció pública. 
 
Tercera.- Compatibilitat amb altres subvencions 
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions destinades a la mateixa finalitat. En 
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el 
cost total de les actuacions objecte de la subvenció.  
 
Quarta.- Import i forma de pagament 
 
La Diputació de Tarragona subvenciona al Consell Comarcal del Baix Ebre pel transport escolar no 
obligatori del curs 2014-2015, amb la quantitat de 88.300.00 € a càrrec de la partida 
1010.324.46502 del pressupost vigent.   
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Aquest import suposa un 17.60 % de les despeses derivades de la prestació del servei d'acord amb 
les dades que consten en el conveni de col·laboració signat entre l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i els Consell Comarcal del Baix Ebre per al 
finançament d'aquesta subvenció.       
 
Es lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre el 50% de la subvenció a la signatura del conveni com 
a bestreta, i la resta un cop la subvenció hagi estat justificada tal com s’estableix a la clàusula 
cinquena d’aquest conveni . 
 
L’import concedit té el caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació resulta inferior al 
pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o així ho considera l’òrgan 
competent a l’examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la subvenció en la 
quantitat proporcional segons el percentatge de subvenció establert en aquest acord. 
 
Cinquena.- Termini i forma de Justificació  
 
La justificació d’aquesta subvenció es farà mitjançant la presentació, degudament emplenat, de 
l’expedient de justificació de subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya a la finalització del curs escolar i no més tard del mes de setembre. Un cop estigui 
revisat, la Generalitat donarà la seva conformitat emetent un certificat que serà tramès a la 
Diputació.  
 
Sisena.- Control financer 
 
Segons la Base 22 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003, general 
de subvencions, el beneficiari té obligació de sotmetre’s a  les actuacions de control financer, que 
donat el cas realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació  donarà lloc al reintegrament 
de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari 
 
Setena.- Vigència 
 
Aquest conveni estarà vigent durant el curs escolar 2014-2015, sense possibilitat de pròrroga de 
cap tipus, ni expressa ni tàcita.  
 
Vuitena.- Règim Jurídic  
 
Atesa la seva naturalesa i finalitat, aquest conveni s’ha d’ajustar al que estableixen la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, les Bases generals de subvencions de la Diputació de 
Tarragona i les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2013 i a la normativa general 
aplicable: Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions). 
 
Novena.- Jurisdicció 
 
Les parts signants se sotmeten expressament a la jurisdicció i la competència dels jutjats 
contenciosos administratius i dels tribunals amb competència a Tarragona per resoldre qualsevol 
qüestió litigiosa que sorgeixi en l’execució d’aquest conveni. 

 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord 
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PUNT 8è-  Aprovació, si s’escau, de 5è expedient de modificació de crèdits del 
pressupost comarcal de l’exercici 2015. 
 
Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a les 
que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i 
atès que es disposa de majors ingressos i romanent de tresoreria, per tot això, per la 
Presidència es proposà la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al 
romanent líquid de tresoreria i majors ingressos. 
  
Considerant que amb data 15 de setembre de 2015, la Secretaria va emetre un informe sobre 
la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 

Considerant que amb data 16 de setembre de 2015 va ser emès l’informe d’avaluació del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 16 de setembre de 2015 la 

Intervenció informà la proposta de la Presidència. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Governació, 
amb els vots a favor de 24 consellers comarcals que formen els grups de CiU, ERC, PSC i 
PP, i amb l’abstenció del conseller del grup d’Entesa, el ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2015 del 
pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria i majors ingressos d’acord amb el següent resum per capítols: 

Suplement de crèdit 

Aplicació 
Pressupostària Descripció Euros 

2015-491-13100 Personal temporal soc. informació 6.080,45 

2015-491-16000 Seguretat social SAI 1.951,82 

2015-231-13110 Personal temporal EAIA 12.517,04 

2015-231-16004 Seguretat social EAIA 4.032,12 

2015-231-46200 Ajuntaments, convenis centres oberts 7.410,00 

2015-920-11000 Retribucions personal eventual 879,90 

2015-920-12000 Personal funcionari. Retrib. bàsiques 234,72 

2015-170-12003 Retrib.bàsiques funcionaris medi ambient 204,96 

2015-231-12003 Retrib. bàsiques funcionaris EAIA 204,96 

2015-231-12005 Retrib. bàsiques funcionaris transport 168,60 

2015-150-12009 Retrib.bàsiques funcionaris territori 401,69 

2015-231-12009 Retrib. bàsiques funcionaris UBASP 388,62 

2015-326-12009 Retrib. bàsiques funcionaris Ensenyament 483,78 

2015-931-12009 Retribucions bàsiques personal adm. Financera 854,01 

2015-150-12103 Retrib. Compl. Funcionaris territori 416,30 

2015-170-12103 Retrib. Compl. Funcionaris medi ambient 185,23 

2015-231-12103 Retrib. Compl. Funcionaris EAIA 185,23 

2015-231-12105 Retrib. Compl. Funcionaris transport 287,15 

2015-231-12109 Retrib. Compl. Funcionaris UBASP 532,56 

2015-326-12103 Retrib. Compl. Funcionaris Ensenyament 535,67 

2015-920-12103 Retribucions compl. Personal adm. Gral. 364,54 

2015-931-12103 Retribucions compl. Personal adm. Financera 1.278,31 

2015-150-13000 Personal fix Borsa Habitatge 330,61 
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Aplicació 
Pressupostària Descripció Euros 

2015-171-13000 Personal àrea territori 405,60 

2015-231-13000 Personal fix serveis socials UBASP 7.282,24 

2015-337-13000 Personal fix joventut 359,39 

2015-432-13000 Personal laboral fix turisme 417,15 

2015-491-13000 Personal fix SAI 459,92 

2015-493-13000 Personal fix consum 443,51 

2015-920-13000 Personal fix admció. gral. 279,48 

2015-231-13001 Personal fix serveis socials SAD 2.741,33 

2015-231-13003 Personal fix serveis socials transport 1.373,26 

2015-231-13010 Personal fix EAIA 2.336,53 

2015-231-13100 Personal temporal serveis socials 2.616,54 

2015-332-13100 Personal temporal Arxiu Històric 294,83 

2015-231-13110 Personal temporal EAIA 422,98 

2015-231-13105 Personal temporal SIFE 1.209,17 

2015-231-13106 Personal temporal ICIF 3.093,16 

2015-161-62300 Millores de les EDAR 232.216,65 

 TOTAL DESPESA 295.880,01 

 
Altes en conceptes d’ingressos 

 

Concepte Descripció Euros 

2015-45001 Direcció General d’Administració Local 8.032,27 

2015-45502 Transferències corrents serveis socials 23.959,16 

2015-75100 ACA. Millores de les EDAR 232.216,65 

2015-87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 31.671,93 

 TOTAL INGRESSOS 295.880,01 

 
 
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
 
PUNT 9 è- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2014. 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local, 
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos. 
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Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig 
de l’actual exercici. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 30 de maig 
de 2015. 
 
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 131 de data  6 
de juny de 2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 

D’acord amb els articles del 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, la Instrucció de comptabilitat 

per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el 

contingut 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Governació, 
amb els vots a favor de 24 consellers comarcals que formen els grups de CiU, ERC, PSC i 
PP, i amb l’abstenció del conseller del grup d’Entesa, el ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals del Consell Comarcal del Baix 
Ebre corresponents a l’exercici 2014, integrats pels estats bàsics següents: 
 
1. Estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 16.066.324,58 € i un passiu de 
16.066.324,58 € i un resultat de l’exercici amb un guany d’1.025.521,70 €. 
 
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany d’1.025.521,70 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
4.921.918,56 €, unes obligacions pendents de pagament de 3.215.292,49 €, un romanent de 
tresoreria total d’1.133.615,56 € i un resultat pressupostari ajustat de 81.673,10 €. 
 
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar 
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament d’1.070.208,43 € i unes obligacions pendents de pagament de 192.136,38 €. 
 
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència d’1.190.186,00 €. 
 
2. Annex als estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de 
225.299.675,48 € i un total en l’haver de 225.299.675,48 €. 
 
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits 
pressupostaris per un import total de 2.325.516,33 € en despeses i 2.325.516,33 € en 
ingressos. 
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- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 210.613,56 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de 
902.044,33 €. 
 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha un 
saldo pendent de pagament d’1.757.617,00 € i 72.711,72 € pendent de cobrament. 
 
Segon..- Aprovar definitivament la documentació complementària del Consell Comarcal del 
Baix Ebre integrada pels justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: el total d’ingressos és de 
9.025.058,64 € i un total de despeses de 9.025.058,64 €. 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats 
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions en els crèdits pressupostaris 
per un import total de 2.325.516,33 € en despeses i 2.325.516,33 € en ingressos. 
 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: 
en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 4.787,33 € i baixes d’obligacions de 
3.802,01 €. 
 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en el cas 
de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una existència 
final d’1.190.186,00 €. 
 
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors de 
4.921.502,28 € i un total de creditors de  3.215.292,49 €. 
 
Tercer.- Aprovar els comptes anuals de la societat mercantil Baix Ebre Innova, SL 
 
 
PUNT 10è- Proposta de Presidència de modificació de la plantilla comarcal de l’exercici 
2015. 
 
L’art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al 
servei de les entitats locals, estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a 
l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de 
nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per 
a l’exercici següent, i també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa 
interna 
 
El Protocol Addicional de concreció per al 2010 del Contracte Programa per a la coordinació 
cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social, subscrit l’any 2008 va establir la incorporació d’un servei de suport a l’acolliment a 
famílies extenses. Així, en la fitxa núm. 19 “Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència –
EAIA” del protocol signat, el DASC detallava la composició i el funcionament d’aquests equips 
especificant que d’entre el personal que hi presta els serveis, 1 pedagog i 2 educadors socials 
s’incorporen al servei de suport a l’acolliment de famílies extenses. 
 
Aquest servei, per tant, traslladava part del personal de l’EAIA al nou servei SIFE. 
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En el document signat per a l’any 2015 la mateixa fitxa 19 preveu la incorporació, un altre 
cop, de dos educadors als equips d’Atenció a la Infància i l’adolescència. Aquest fet comporta 
que en la plantilla no estiguin definides les places pròpies del Servei d’Integració família en 
família extensa que, inicialment, es va considerar com una subàrea del EAIA. 
 
Per aquest motiu i atès que el Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte 
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de 
Benestar Social i família i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i politiques d’igualtat subscrit l’any 2013 preveu la 
reincorporació de 2 professionals a l’EAIA, cal incorporar els llocs de treball propis del SIFE. 
 
La fitxa 2.3 d’aquest document preveu que el servei estarà integrat pels professionals 
següents: 1 tècnic superior i 2 tècnics mitjos.  
 
D’altra banda, la necessitat de donar compliment a les disposicions de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, plenament vigent 
des del 10 de desembre de 2014 i d’inel.ludible compliment, fan necessari disposar d’algun 
professional que pugui realitzar les tasques necessàries per donar compliment a aquesta 
normativa. 
 
Igualment la corporació  considera que és convenient que la tasca realitzada es reflecteixi i 
que sigui transmesa al ciutadà per tal que conegui el funcionament del Consell Comarcal i els 
projectes realitzats i objectius assolits durant aquest mandat comarcal. 
 
L’obligació de transparència i la voluntat de difusió es poden desenvolupar mitjançant un únic 
professional que pugui atendre ambdues tasques des d’una vessant tècnica i qualificada, 
però no necessàriament de titulació universitària superior. Entenem que les feines a realitzar 
tenen un contingut de caire operatiu, no professional i que poden desenvolupar-se per 
personal del grup C1,  amb titulació de batxillerat o equivalent. 
 
Es considera imprescindible optimitzar els recursos humans que es disposin però, hores d’ara 
en l’organització actual del Consell Comarcal, no existeix cap treballador o funcionari que 
pugui desenvolupar les feines descrites, per la qual cosa cal optat per la contractació d’un 
treballador que desenvolupi la tasca concreta d’implementar l’accés al ciutadà a la seu 
electrònica i plasmar les línies d’actuació de la Corporació durant aquest mandat. Aquest nou 
treballador temporal s’adscriuria a les àrees d’informàtica i Presidència, ambdues declarades 
com àrees que tenen la naturalesa de prioritàries, amb relació a les categories i funcions que 
es consideren necessàries per a garantir les funcions atribuïdes al Consell Comarcal del Baix 
Ebre i seria suficient que comptés amb titulació de nivell d’estudis secundaris, per la qual 
cosa es procedeix a modificar la plantilla vigent. 
 
L’article 97 del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals disposa que la 
proposició és la proposta que se sotmet al Ple relativa a un assumpte inclòs en l’ordre del dia, 
que acompanya la convocatòria, en virtut d’allò que disposa l’article 82.3 d’aquest mateix 
reglament i que disposa que el president per raons d’urgència motivada podrà incloure en 
l’ordre del dia , a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus assumptes que no 
hagin estat prèviament informats per la respectiva comissió informativa, però en aquest 
supòsit no podrà adoptar-se acord sense que el ple ratifiqui la seva inclusió. 
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La comissió informativa va debatre la dotació pressupostària per aquests llocs però no es va 

incloure en el dictamen la preceptiva adaptació de la plantilla. 
 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Governació, 
amb els vots a favor de 14 consellers comarcals que formen els grups de d’ ERC, PSC i PP, i 
amb l’abstenció d’11 consellers comarcals del grup de CiU i Entesa, el ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla comarcal  que té per objecte la 
creació de les places següents derivades de la implementació del Servei d’Integració en 
família extensa i de la redefinició del responsable de difusió corporativa 
 

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

 

INCORPORACIÓ 
 
 

NÚM.  
PLACES 

GRUP 
 

DENOMINACIÓ TITULACIO NIVELL 

1 A1 Tècnic Superior SIFE Llicenciatura 25 

2 A2 Tècnic mig  SIFE Diplomatura 22 

 
 

VARIACIÓ 
 
ON DIU 
 

NÚM.  
PLACES 

GRUP 
 

DENOMINACIÓ TITULACIO NIVELL 

1 A1 Responsable difusió corporativa Llicenciatura 25 

 
 

DIRÀ 
 

NÚM.  
PLACES 

GRUP 
 

DENOMINACIÓ TITULACIO NIVELL 

1 C1 Responsable difusió corporativa Batxillerat o equivalent  22 

 
 

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin convenients. 
Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu 
aquest acord d’aprovació inicial. 
 
 
PUNT 11è- Proposta de grups comarcals de suport a l’acollida de població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 
 
El President presenta la proposata i dóna torns de paraula als diferents portaveus.  
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El Sr. Enric Roig, exposa què ens trobem davant d’una veritable situació d’emergència social. 
Fins fa ben poc coneixíem la situació dels refugiats d’Àsia o Àfrica. per fotografies i imatges a 
les notícies. La crisi d’Ucraïna, manifesta,  ens va apropar aquesta realitat a Europa i han 
estat les darreres setmanes amb la crisi dels refugiats sirians quan ens hem adonat del 
problema. Tard i malament. Segeuxi la seva inervenció fent referència añ fet que aquesta crisi 
ha evidenciat la manca de polítiques de migració a la Unió Europea, tal i com ho han 
demostrat les actuacions d’alguns governs que ha estat totalment reprovables, o reaccions 
com la d’Hongria aixecant una tanca de la vergonya (o la d’Alemanya d’establir controls 
fronterers). 
 
Continua manifestant que són contínues les reaccions a corre cuita per posar fre a aquesta 
situació. Recentment s’han reunit els mandataris de la Unió Europea per parlar-ne, establir el 
mecanismes d’asil. Cal deixar clar que no estem davant d'un fenomen d’immigració, sinó d’un 
fet i situació excepcional, on refugiats i refugiades, persones de totes edats, intenten escapar 
del desastre de la guerra i la fam en els seus països d'origen. 
 
Tots recordem les imatges en blanc i negre dels espanyols que, a conseqüència de la guerra 
civil, van haver de fugir cap a Europa acabant molts d’elles en camps de concentració ja que 
s’estava gestant la segona guerra mundial. 
 
Ara revivim aquelles mateixes imatges però en color i ben entrat el segle XXI. 
 
No podem seguir contemplant aquest drama amb la indiferència i passivitat actuals i per això 
creiem que són necessàries accions al respecte, com la moció que debatem.  
 
Per aquest motiu, i com no pot ser d’altra manera, hem donat suport a la moció del Fons ce 
Cooperació, de l’ACM i de la FMC, però creiem també que el Govern espanyol ha d’aprovar 
el més aviat possible el Reglament de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret 
d’asil i la protecció subsidiària, per tal de poder fer front a situacions com la que estem vivint i 
així considerar el veritable dret d’asil dels refugiats. I més quan en els darrers dies la 
Comissió Europea ha donat un ultimàtum obrint 40 expedients a 19 països de la Unió, entre 
ells a Espanya, per no aplicar correctament 4 directives de la Unió Europea. El cas d’Espanya 
és especialment greu per incomplir normes d’asil que havien d’estar enllestides abans del 21 
de desembre de 2013.   
 
És just i necessari que des de totes les administracions, de l’Estat, de la Generalitat i ens 
locals, municipals i supramunicipals, fem tots els esforços per posar solució a aquest drama i 
ser solidaris sense oblidar que molts dels nostres compatriotes van haver de sofrir aquesta 
situació no fa tants anys. 
 
El Sr. Enric Adell, com a portaveu del grup comarcal d’ERC, exposa que el poble català 
també ha viscut situacions com la que viuen els sirians avui en dia, i afegeix que tots els 
ciutadans tenen dret a una defensa democràtica, a una defensa dels drets humans, i que 
estan al costat dels pobles perseguits 
 
Un cop finalitzades les intervencions, el Ple del Consell adopta els següents acords: 
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El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi 
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes 
internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut 
o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a 
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions 
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb 
el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin 
resposta a la situació dels refugiats. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta subscrita per tots els grups polítics 
comarcals, per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, el Ple adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 
I. - Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i 
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions 
municipals per a la gestió descentralitzada. 
II Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la 
qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
 
III- Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
 
IV- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 
 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 
- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el 
desplegament. 
 
- Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció 
a les persones sol·licitants. 
 
- Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 
 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) poden oferir els municipis de la comarca 
per acollir les persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població dels municipis de la comarca sobre la 
realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Impulsar i coordinar polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè. Instar als municipis de la comarca a que s’ofereixin com a territori d’acollida.  
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Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la 
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

1. Assistència en les rutes de fugida 
2. Suport als municipis de la ruta 
3. Planificació i gestió de l’acollida  
4. Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de 
tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat 
espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat 
de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a tots els municipis de la comarca del Baix Ebre 
 
 
PUNT 12è- Informes de govern. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
 
PUNT 13è- Propostes d’urgència. 
 
No se’n presenta cap 
 
PUNT 14è- Torn de control, precs i preguntes. 
 
El Sr. Joan Pere Gómez fa un prec al govern,demana que se li doni un altres espai per poder 
fer les reunions del seu grup,  ja que a la sala de reunions que s’ha donat per fer les trobades 
els membres del grup de CiU no esta insonoritzada, i de fet abans hi havia una reunió a la 
sala del costat i era difícil tenir un debat entre els membres del grup comarcal perquè sentien 
converses de l’altra reunió. El President li respon que recull  aquest prec. 
 
També el Sr. Joan Pere Gómez pregunta al president de l’àrea d’Ensenyament, Cultura i 
esports per la resolució R81 de la contractació del Sr. Joel Barceló. 
 
El Sr. Enric Roig que aquesta contractació era per les necessitats que havien plantejat els 
tècnics de l’àrea i era per cobrir la baixa i les vacances. 
 
El Sr. Joan Pere Gómez, li torna a preguntar si no era més fàcil que continués la mateixa 
persona que ja ocupava aquest lloc. 
 
El Sr. Enric Roig li respon que no podia passar de ser funcionària a laboral. 
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Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 13:38 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, 


