ACTA 11/2018 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

Presidenta
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta

Consellers:
Andreu Falcó, Daniel – Vice-president primer
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè
Adell Moragrega, Enric
Bertomeu Río, José Emilio
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Merlos Borrul, Roser
Moreso Gisbert, Teresa
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Roig Montagut, Enric
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 30 de novembre de 2018, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, els
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la
sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de la Presidenta del
Consell, Sra. Sandra Zaragoza Vallés, de data 27 de novembre de 2018, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions anteriors
2n. Donar compte de la composició de comissions informatives
3r. Donar compte de resolucions de presidència
4t. Aprovació, si s’escau, del conveni de a signar amb l’Institut Català d’Adopcions i
Acolliments per a gestió de l’ICIF – Exp. 764/2018
5è. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció al FEDER per a finançament
de la l’adequació de la Via Verda del Carrilet– Exp. 2645/2018
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del Programa Treball i
Formació 2018- Exp. 2492/2018
7è. Aprovació si s’escau, de la pròrroga en l’execució de les obres d’arranjament de
camins de Deltebre i Roquetes- Exp. 889/2018
8è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda conveni joventut contracte programa plans
locals, exercici 2018 i 2019- Exp. 1780/2018
9è. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de les bases per atorgament d’ajuts
individuals de desplaçament, curs 2018-2019 - Exp. 2673/2018
10è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de modificació dels estatus del Consorci
per la Normalització Lingüística - Exp. 2668/2018
11è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de dissolució del REBE i acceptació del
romanent - Exp. 2599/2018
12è. Propostes d’urgència
13è. Torn obert de control, precs i preguntes
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental
comprova l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i,
atès que és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen les actes pel fet que s’han distribuït
prèviament; les sotmeten a votació ordinària i s’aproven, per unanimitat dels 25
consellers comarcals, l’acta 09/2018 de la sessió ordinària de data 26 d’octubre de
setembre de 2018, i l’acta 10/2018 de la sessió extraordinària i urgent de data 5 de
novembre de 2018
PUNT 2n. Donar compte de la composició de comissions informatives.
DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES
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S’incorpora a la comissió informativa comarca de gestió ambiental i sector primari, la
consellera del grup comarcal d’ERC Sra. TERESA MORESO GISBERT, en substitució
del conseller Francesc Gas Ferré

DONAR COMPTE DE LA INCORPORACIÓ AL CONSELL DE PRESIDÈNCIA
En data 16 de novembre de 2018, la Presidenta ha dictat la següent Resolució:
El Ple del Consell, en la sessió de data 11 d’agost de 2003, va acordar crear un òrgan
col·legiat complementari denominat “Consell de Presidència”, amb la funció de prestar
assistència al President i responent al principi d’eficàcia en la gestió comarcal.
L’acord plenari estableix que la composició del Consell de Presidència serà: el/la
President/a del Consell Comarcal; de 3 a 5 membres nomenats pel propi President entre
els consellers/res comarcals; el/la gerent comarcal i el/la secretari/ària del Consell
Comarcal que assistirà a les sessions amb funcions d’assessorament legal i per tal
d’aixecar l’acta corresponent.
El ple del Consell, en sessió de data 29 de desembre de 2017 ha acordat modificar la
composició del Consell de Presidència que passarà a ser:
- el/la President/a del Consell Comarcal
- de 3 a 10 membres nomenats pel propi President entre els consellers/res comarcals
- el/la secretari/ària del Consell Comarcal, o funcionari en qui delegui, que assistirà a les
sessions amb funcions d’assessorament legal i per tal d’aixecar l’acta corresponent.
Aquesta Presidenta en data 16 de gener de 2018 va resoldre nomenar els membres
d’aquest òrgan col·legiat, entre els quals hi consta l’aleshores conseller Sr. Francesc gas
Ferré
El Sr. Francesc gas va cessar en el càrrec de conseller i ha estat substituït per la Sra.
Teresa Moreso Gisbert
Per l’exposat , RESOLC:
Primer- Nomenar com a membre del Consell de Presidència la Sra. Teresa Moreso
Gisbert, en substitució del conseller Sr. Francesc Gas Ferré:
Segon. Notificar el nomenament a la consellera i donar-ne compte al Ple en la propera
sessió que celebri.
PUNT 3r- Donar compte d’altres de resolucions de presidència
Nom
RP 2018-0280

Resum
100 SECRETARIA -- Expedient 2704/2018 -- Nomenament
interventor accidental per suplència durant el període
d'incapacitat transitòria de la interventora accidental --

Expedient
2704/2018
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RP 2018-0279

100 SECRETARIA -- Expedient 2523/2018 -- Junta Electoral Central - 2523/2018
- CONSELLER COMARCAL ERC TERESA MORESO GISBERT --

RP 2018-0278

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2510/2018 -- Múltiples interessats 2510/2018
-- REVISIONS D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 20182019 --

RP 2018-0277

350 MEDI AMBIENT -- Expedient 2602/2018 -- U67234310 UTE
BAIX EBRE-MONTSIÀ -- UTE BAIX EBRE MONTSIA, LLIXIVIATS --

2602/2018

RP 2018-0276

Expedient 1960/2018 RESOL RP 166 18 Sonia Marzo interinitat
vacances treballadores familiars 03 12 2018.
Expedient 2679/2018 RESO RP 167 / 2018 Adriana Nicoleta Balea
interinitat vacances diverses treballadores familiars 03 12 2018.

1960/2018

RP 2018-0275

RP 2018-0274
RP 2018-0273

2679/2018

Expedient 2115/2017 RESOL RP 168 / 2018 Begoña Garcin
2115/2017
modificació durada i objecte contracte 21 11 2018.
600 ENSENYAMENT -- Expedient 2505/2018 -- Múltiples interessats 2505/2018
-- BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018-2019 --

RP 2018-0272

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2506/2018 -- Múltiples interessats 2506/2018
-- COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS
2018-2019 --

RP 2018-0271

llistat d'admesos i exclosos del procés de formació d'una borsa
d'administratius
Expedient 2657/2018 -Contractació treballadora familiar Carmen
Salamo Castells per subsituir vacances diverses treballadores. Del
03-12-2018 al 17-01-2019.

RP 2018-0270

2287/2018
2657/2018

RP 2018-0269

Expedient 2350/2018 -- Modificació contracte Maria Victoria
2350/2018
Jimenez Fontanet per substituir vacances Yolanda Fabregat, del 1012-2018 al 10-01-2019.

RP 2018-0268

Expedient 2585/2018 --rESOLUCIO D'ADMESOS I EXCLOSOS PROGRAMA 30 PLUS 2018. ANY 2018-2020. CONTRACTACIÓ
PERSONAL TÈCNIC ORIENTADOR / PROSPECTOR --

2585/2018

RP 2018-0267
RP 2018-0266

llista d'admesos i exclosos de la borsa d'educador/-a social
350 MEDI AMBIENT -- Expedient 2620/2018 -- 46628676V DANIEL
MARTINEZ MUSTIENES -- SOL·LICITUD D'AUTORITZACIO
D'ABOCAMENT D'AIGUES RESIDUALS AMB CAMIO CISTERNA DE
L'EDAR DE RASQUERA A L'EDAR DE TORTOSA --

2234/2018
2620/2018

RP 2018-0265

Expedient 2692/2017 RESOL RP 157 18 Rosa Vallés reincorporació
excedència 03 12 2018.
100 SECRETARIA -- Expedient 1822/2018 -- Múltiples interessats -SELECCIO I PROVISIO PROJECT MANAGGER PECT --

2692/2017

RP 2018-0264

1822/2018
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RP 2018-0263
RP 2018-0262
RP 2018-0261

RP 2018-0260
RP 2018-0259
RP 2018-0258
RP 2018-0257

RP 2018-0256
RP 2018-0255
RP 2018-0254
RP 2018-0253
RP 2018-0252
RP 2018-0251
RP 2018-0250
RP 2018-0249

RP 2018-0248
RP 2018-0247

RP 2018-0246
RP 2018-0245

Expedient 2546/2017 RESOL RP 159 18 Regina Rius modificació
objecte i jornada contracte 16 11 2018.
Expedient 1604/2018 RESOL RP 156 / 2018 Agustina Angullo
denegació triennis.
Expedient 2398/2018 -- ATORGAMENT D'AJUTS PER ATENDRE
SITUACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2018 - 4a ADJUDICACIÓ. --

2546/2017

Expedient 2582/2018 -- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES OCTUBRE 2018 -Expedient 2582/2018 -- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES OCTUBRE 2018 -Expedient 2582/2018 -- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES OCTUBRE 2018 -Expedient 2046/2018 RESOL RP 153 / 2018 Gisela Valldepérez
baixa voluntària monitora menjador escolar 02 11 2018.

2582/2018

Expedient 2046/2018 RESOL RP 155 18 Alejandra Ondina Llombart
monitora La Mercè 06 11 2018.
Expedient 2046/2018 RESOL RP 154 18 Carmen Arasa monitora La
Mercè 06 11 2018.
Expedient 2604/2018 -- Cost efectiu dels serveis 2017 -Expedient 2435/2018 -- RP 152 2018 Contractació pràctiques
garantia juvenil 29 10 2018.
Expedient 2373/2018 RESOL RP 150 18 Anna Vàzquez
reconeixement triennis 19 10 2018.
Expedient 2448/2018 RP 151 / 2018 Andrea Sancho reconeixement
triennis 19 10 2018.
Resolució presidència E26/2018 sobre baixes, renúncies i trasllats
d'ajuts individuals de menjador, curs 2018-2019.
Resolució presidència E27/2018 sobre sol·licituds de
compactacions d'ajuts individuals de menjador, curs 2018-2019.

2046/2018

1604/2018
2398/2018

2582/2018
2582/2018
2046/2018

2046/2018
2604/2018
2435/2018
2373/2018
2448/2018
2505/2018
2506/2018

Resolució presidència E29/2018 sobre la 2a adjudicació d'ajuts
2513/2018
individuals de menjador, curs 2018-2019.
Resolució presidència E30/2018 sobre l'aplicació de l'ordenança
2514/2018
reguladora del transport públic per a la prestació del servei de
transport escolar a usuaris sense dret a gratuïtat del Baix Ebre, curs
2018-2019.
Resolució presidència E31/2018 sobre la distribució d'ajuts en
1804/2018
matèria d'ensenyament musical, any 2018.
Resolució presidència E28/2018 sobre sol·licituds de revisió d'ajuts 2510/2018
individuals de menjador, curs 2018-2019.
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PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, del conveni de a signar amb l’Institut Català
d’Adopcions i Acolliments per a gestió de l’ICIF.
L’Institut català d’Acolliments i Adopcions ha tramés la proposta de conveni de
col·laboració entre ICAA i el CCBE en matèria de preparació i valoració de les famílies
sol·licitants d’una adopció internacional i formació , valoració de les famílies sol·licitants
d’acolliment en família aliena amb i sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment
i la preparació i la valoració dels sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la
Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment, us informo que:
Les condicions del Conveni de 2018 són molt similars a les de 2017. En relació amb la
formació i valoració dels sol·licitants de l’acolliment en família aliena sense finalitat
adoptiva i el seguiment dels menors tutelats per a la Generalitat de Catalunya que es
troben sota mesura d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i en acolliment
preadoptiu, l’ICAA aportarà al Consell Comarcal del Baix Ebre la quantitat màxima
anual, exempta d’IVA, de dos-cents un mil set-cents vuitanta-dos euros amb vinti-sis
cèntims (201.782,26€).
En relació amb la preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’adopció d’un
menor tutelat per la Generalitat de Catalunya, l’ICAA aportarà al Consell Comarcal del
Baix Ebre la quantitat màxima anual, exempta d’IVA, de set mil cent trenta-dos euros
(7.132€).
En relació amb la línia telefònica, si la ICIF acredita que disposa d’una línia telefònica
d’atenció 24 hores, 365 dies l’any, l’ICAA pagarà 10.000€ al mes de desembre de
2018.
En relació amb el servei de famílies col·laboradores i els incentius, l’ICAA aportarà al
Consell Comarcal del Baix Ebre la quantitat màxima anual, exempta d’IVA, de trenta
mil euros (30.000€).
El pagament del preu d’aquest conveni s’ajustarà al que disposa l’Acord de Govern de
23 d’octubre de 2018 pel qual s’aproven les despeses amb càrrec a pressupostos
d’exercicis futurs de l’ICAA, adscrit al Departament de Treball, Afers socials i Famílies,
per a la pròrroga dels contractes subscrits l’any 2016 en matèria d’acolliment en família
aliena sense finalitat adoptiva, per la part variable, i per atendre els convenis que se
signaran en matèria d’acolliment i adopció per a l’any 2018, per la seva part fixa i
variable.
El pagament dels incentius es realitzarà mitjançant la presentació, de la relació de
dades i documentació conformada que s’estableix a l’apartat “forma d’acreditació”, a la
Unitat de Gestió Administrativa de l’ICAA, amb el vist i plau de la responsable territorial
de l’ICAA i conformada per la Direcció de l’ICAA.
A criteri de la coordinadora de l’àrea d’infància, el Conveni proposat és adequat a
l’objecte de la ICIF
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 25 membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre ICAA i el CCBE en matèria de
preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’una adopció internacional i formació,
valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família aliena amb i sense finalitat
adoptiva i el corresponent seguiment i la preparació i la valoració dels sol·licitants
d’adopció d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya i el corresponent
seguiment, any 2018.
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció al FEDER per a
finançament de la l’adequació de la Via Verda del Carrilet.
La RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions per
fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats
consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) preveu que les subvencions que preveu aquesta
convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis
per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (DOGC núm. 7640, de 12
de juny de 2018) i l'Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l'Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis
per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Mitjançant la Resolució TES/1849/2018 s’obre la convocatòria de subvencions per
fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats
consorcis susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i
emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a
una economia baixa en carboni en tots els sectors, i conservar i protegir el medi
ambient i promoure l'eficiència dels recursos, respectivament, en els termes establerts
en el Programa operatiu.
D’acord amb la base 1 de l’Annex de la l’Ordre TES/61/2018, aquesta línia de
subvencions té com a objecte fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les
entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament pel Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014- 2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i
6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els
sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos,
respectivament, en els termes establerts en el Programa operatiu.
D’acord amb la Ordre TES/129/2018 poden optar a les subvencions regulades en
aquestes bases les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de poblacions
de més de 20.000 habitants, així com aquells consorcis de què formin part ens locals
que tinguin com a objecte i finalitat el manteniment, desenvolupament i millora de vies
ciclistes i la promoció del seu ús.
Per a les operacions de la línia 2. Vies ciclistes en àmbits d'interès natural o cultural
destinades principalment a un ús turístic, incloses en l'eix prioritari 6, es considerarà la
població superior a 20.000 habitants d'acord amb l'indicador de població ETCA a 31 de
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desembre de 2016 (definit en l'annex IV, glossari de conceptes de les bases
reguladores).
Entre les actuacions subvencionables es les Vies ciclistes en àmbits d'interès natural o
cultural destinades principalment a un ús turístic amb una dotació de 3 M€.
No podran participar en aquesta convocatòria aquelles actuacions valorades en menys
de 250.000 € de despesa subvencionable, sent per tant de 125.000 € la quantia
mínima a sol·licitar pels ens locals o consorcis per accedir a qualsevol de les línies de
subvenció.
Entre la documentació que cal presentar amb la sol·licituds hi ha el Certificat del/de la
secretari/ària o del/de la interventor/a on consti la decisió de l'òrgan competent de l'ens
local de sol·licitar la subvenció i declaració responsable conforme hi ha crèdit suficient
en el pressupost de l'ens local per al pagament de l'actuació per a la qual se sol·licita la
subvenció. El compromís d'executar l'actuació per a la qual es demana la subvenció
s'entén implícit amb la signatura de la sol·licitud per part de l'òrgan competent.
Per tant, per tal de donar compliment a aquest apartat cal presentar proposta d’acord a
la propera sessió plenària que celebri aquest Consell Comarcal i que el Ple manifesti la
voluntat de sol·licitar la subvenció i el compromís d’executar l’actuació.
En data 18 d’octubre de 2018, la Subdirectora General de Desenvolupament Turístic
Territorial ha dictat la Proposta de resolució provisional de la convocatòria 2018 de
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme i, en la qual ha resolt concedir al Consell Comarcal del Baix Ebre
un ajut de 264.708,92 €, corresponents al 50% del pressupost total de 529.417,83 €,
per al projecte de Condicionament com a via verda de l'antic traçat del tren de
Tortosa - La Cava, conegut com a Carrilet de la Cava o Carrilet del Delta del l'Ebre és
un pas a la consolidació d'aquesta xarxa d'itineraris que uneixin d'una manera segura i
confortable el territori. Aquesta actuació es una aporta de l’actual govern per l’impuls
del cicloturisme
La comissió informativa comarcal d’activació econòmica i turisme ha conegut la
proposta per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·liciti un ajut destinat a
finançar l’altre 50 % de l’actuació d’adequació de la Via Verda del Carrilet.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria i,
conseqüentment, sol·liciti un ajut de 264.708,02 €, acollint-se a les disposicions de la
RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions per
fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats
consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) d’acord amb les bases reguladores aprovades
per l'Ordre TES/61/2018, de 7 de juny,
Segon. Manifestar el compromís del Consell Comarcal del baix Ebre de dur a terme
l’actuació per a la qual se sol·licitud la subvenció
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Tercer. Declarar que hi ha crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per al
pagament de l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció.
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut del
Programa Treball i Formació 2018.
La resolució TSF/2265/2018, del 1 d’octubre, pel qual s’obre la convocatòria per a l’any
2018 destinada a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació,
amb bases reguladores aprovades a l’ordre TSF/156/2018, del 20 de setembre,
preveu:
L’Objectiu d’aquesta convocatòria és l’execució de contractes laborals amb formació
obligatòria per a 25 persones per a la millora de la seva ocupabilitat a través
d'actuacions d’experiència laboral i formativa.
El Consell Comarcal del baix Ebre ha previst desenvolupar aquest programa sota
aquests criteris:
1. Actuacions a desenvolupar:

-

Accions d’experiència laboral: es subvencionarà la contractació (12 o 6 mesos
de durada) de 25 persones distribuïts en tres línies de subvenció:
o Línia PANP: 5 contractes de 12 mesos + 10 contractes de 6 mesos
o Línia PRGC: 1 contracte de 12 mesos + 6 contractes de 6 mesos
o Línia DONA: 3 contractes de 12 mesos
Pel que fa al perfil professional, els contractes de les línies PANP i PRGC serà de
Peó i els contractes de la línia DONA serà de Conserge.
Les dates previstes de contractació són les següents:
o Contractes de 12 mesos: abans del 29/12/2018
o Contractes de 6 mesos: abans del 31/01/2019

-

Accions formatives: es subvencionarà formació professionalitzadora i/o
tranversal per als 25 participants distribuït de la següent manera:
o Formació professionalitzadora: 20 dels participants realitzaran 130 hores del
curs [SEAG0209] – Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials a
Baix Ebre Innova SL.
o Formació transversal: 5 dels participants realitzaran 80 hores de cursos de
competències tranversals (Competències Digitals, Habilitats de Comunicació
i Com parlar en Públic) a Baix Ebre Innova SL.

-

Accions de coordinació i suport tècnic: és dona la possibilitat a les entitats de
contractar personal tècnic a jornada completa per a les accions de coordinació i
suport. No s'ha de presentar oferta a l'oficina de treball i pot ser tant personal de
nova contractació com personal propi, en el nostre cas serà personal propi amb
una subvenció de la contractació de 12 mesos
2. Quantia:
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Acció: Experiència Laboral

Subvenció

Cost Laboral contractes 12 mesos línia PANP: 5 participants x 18.760 €

93.800,00 €

Cost Laboral contractes 6 mesos línia PANP: 10 participants x 9.380 €

93.800,00 €

Cost Laboral contractes 12 mesos línia PRGC: 1 participant x 18.760 €

18.760,00 €

Cost Laboral contractes 6 mesos línia PRGC: 6 participants x 9.380 €

56.280,00 €

Cost Laboral contractes 12 mesos línia DONA: 3 participant x 18.760 €

56.280,00 €

TOTAL SUBVENCIÓ
Acció: Formació
Cost Formació Professionalitzadora: 130 h x 20 participants x 8,00 €
Cost Formació Competències Digitals: 30 h x 5 participants x 7,86 €
Cost Formació Habilitats Comunicatives: 30 h x 5 participants x 7,38 €
Cost Formació Com Parlar en Públic: 20 h x 5 participants x 7,38 €
TOTAL SUBVENCIÓ
Acció: Coordinació i suport
Cost Laboral 12 mesos: 1 tècnic x 1.633 hores x 19,92 €
TOTAL SUBVENCIÓ

318.920,00 €
Subvenció
20.800,00 €
3.024,00 €
23.824,00 €
Subvenció
32.528,96 €
32.528,96 €

Dins el termini establert en el convocatòria, la Presidenta va presentar la corresponent
sol·licitud.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada pel Consell Comarcal del Baix Ebre
per import de 375.272,96 € per raó de la resolució TSF/2265/2018, del 1 d’octubre, pel qual
s’obre la convocatòria per a l’any 2018 destinada a la concessió de subvencions per al
Programa Treball i Formació,
Segon. Donar a l’acord la tramitació oportuna per la seva efectivitat, facultant la
Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents necessaris.
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PUNT 7è.- Aprovació si s’escau, de la pròrroga en l’execució de les obres
d’arranjament de camins de Deltebre i Roquetes.
Amb data 13 de maig de 2016, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
President de la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació de les
competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis i
entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els
de menys capacitat econòmica.
El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals
basats en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis
adreçats als municipis i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la
no duplicitat. Concretant aquestes camps d’actuacions defineix les inversions en obres
i serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar
en tres eixos, entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i béns municipals
destinats a l’ús general.
Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de
caràcter supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i
aprofitar les economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i
execució de les inversions és comarcal; per tant, s’impulsa el model de prestació de
servei als municipis.
D’altra banda, però, preveu que de forma excepcional les inversions les poden
contractar i executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels
requisits de determinar dins el pla quines són aquestes inversions, explicar i
fonamentar les raons per les quals s’opta per aquesta via i assumir la responsabilitat
d’exigir als ens locals el compliment de les obligacions i dels terminis d’adjudicació i
justificació determinats al conveni signat.
En aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 23 de
febrer de 2018, va aprovar el Conveni a signar amb diferents ajuntaments i EMD per
regular l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i
exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal.
Entre aquests ajuntaments figuren Deltebre i Roquetes. Aquests convenis es van
signar en data 5 de juliol de 2018 i 13 de juliol de 2018, respectivament.
El conveni preveu que els ajuntaments lliuraran al Consell Comarcal del Baix Ebre,
abans del 30 de novembre de 2018, la documentació justificativa de l’actuació.
L’Ajuntament de Deltebre, prèviament a aquesta data final, ha sol·licitat una pròrroga
per tal de justificar el conveni entre l’Ajuntament de Deltebre i el Consell Comarcal del
Baix Ebre que regula l’atorgament de subvenció directa per destinar a l’execució
d’obres d’arranjament del camí 16 anomenat del Toll del TM de Deltebre, sense
especificar la data.
L’Ajuntament de Roquetes, prèviament a aquesta data final, ha sol·licitat una prorroga
per l'execució de l'obra i la justificació de la subvenció fins al 30 de desembre de 2018
per tal de poder executar els treballs d'arranjament d'un tram del camí del Racó
d'Homedo.
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Actuació sobre el Territori i Sostenibilitat, i per unanimitat dels 25
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Concedir la pròrroga sol·licitada i, conseqüentment, modificar la clàusula
segona del conveni aprovat pel ple del Consell Comarcals del Baix Ebre en data 23 de
febrer de 2018 per regular l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar
únicament i exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat
municipal, signat amb l’ajuntament de Deltebre i amb l’Ajuntament de Roquetes, en els
següents termes:
ON DIU:
Segon. L’Ajuntament de Deltebre /Roquetes lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre
, abans del 30 de novembre de 2018, la següent documentació relativa a l’execució de
les actuacions:

DIRÀ
Segon. L’Ajuntament de Deltebre /Roquetes lliurarà al Consell Comarcal del Baix
Ebre, abans del 31 de desembre de 2018, la següent documentació relativa a
l’execució de les actuacions:

Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments de Deltebre i Roquetes i a la Diputació
de Tarragona per a la seva efectivitat i coneixement.
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda conveni joventut contracte
programa plans locals, exercici 2018 i 2019.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de del Baix
Ebre, en data 3 d’agost de 2016 van signar un contracte programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els
criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que
inclou el contracte programa.
En data 24 de novembre de 2017, el Ple del Consell va aprovar el Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca
que desenvolupen plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. La vigència
del conveni s’establia des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2019,
coincident amb la mateixa data que s’estipula pel contracte programa
En data 17 d’octubre de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya va trametre al Consell Comarcal del Baix Ebre l’ addenda al
Contracte Programa 2016-2019 per als exercicis 2018 i 2019, on es recull de forma
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detallada el finançament. Pel que fa als municipis de la comarca, els imports atorgats
per als plans d’actuació anuals han estat els següents:
FITXA 43. SUPORT A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT 2018
MUNICIPI
Alfara de Carles

PRESSUPOSTAT
2.000,00 €

ATORGAT
1.000,00 €

MUNICIPI
Aldea
Aldover
Ametlla de Mar
Ampolla
Benifallet
Deltebre
Paüls
Perelló
Roquetes
Xerta
Total

PRESSUPOSTAT
77.744,97 €
2.000,00 €
25.000,00 €
5.300,00 €
6.000,00 €
31.000,00 €
2.000,00 €
13.300,00 €
100.500,00 €
2.000,00 €
264.844,97 €

ATORGAT
6.980,00 €
1.187,50 €
5.950,00 €
2.800,00 €
1.475,00 €
5.760,00 €
1.562,50 €
4.800,00 €
10.500,00 €
1.094,38 €
42.109,38 €

FITXA 43. SUPORT A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT 2019
MUNICIPI
Alfara de Carles

PRESSUPOSTAT
2.000,00 €

ATORGAT
1.000,00 €

MUNICIPI
Aldea
Aldover
Ametlla de Mar
Ampolla
Benifallet
Deltebre
Paüls
Perelló
Roquetes
Xerta
Total

PRESSUPOSTAT
77.744,97 €
2.000,00 €
25.000,00 €
5.300,00 €
6.000,00 €
31.000,00 €
2.000,00 €
13.300,00 €
100.500,00 €
2.200,00 €
265.044,97 €

ATORGAT
6.980,00 €
1.187,50 €
5.950,00 €
2.800,00 €
1.475,00 €
5.760,00 €
1.562,50 €
4.800,00 €
10.500,00 €
1.094,38 €
42.109,38 €

El conveni signat preveu com a compromís del Consell Comarcal, el de gestionar les
regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les funcions que li
encomana el conveni i informar d’aquestes als Ajuntaments amb antelació.
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 25
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda per als exercici 2018 i 2019 al conveni signat amb els
ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, l’objecte del qual és definir la cooperació
interadministrativa entre el Consell Comarcal i els ajuntaments per a la gestió i prestació
dels serveis i programes que consten de joventut.
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca que han signat el conveni
i facultar la Presidència del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 9è.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de les bases per atorgament
d’ajuts individuals de desplaçament, curs 2018-2019.
Atès que en aplicació del DECRET 219/1989, d’1 d’agost, que estableix la delegació de
determinades competències en matèria d’ensenyament, entre les quals es troba la
gestió del transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels
alumnes, així com la gestió del servei escolar de menjador i els ajuts de menjador en
favor de les famílies de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Ebre va assumir,
mitjançant el corresponent conveni, les competències esmentades.
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria,
especifica que en aquells casos en què no sigui possible la creació d’un servei escolar
de transport, s’establiran assignacions individualitzades a les famílies per tal
d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 25
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament (AID)
per a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar
2018/2019, que figuren a l’expedient.
BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT
MATRICULAT EN CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE, SOSTINGUTS AMB
FONS PÚBLICS . CURS 2018-2019
1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’Ajuts Individuals
de Desplaçament (AID), curs 2018/2019, a les famílies de l’alumnat que cursen segon cicle d’educació
infantil, educació primària, ensenyament secundari obligatori o educació especial, per tal d’assegurar el
trasllat dels escolars als centres educatius de la comarca del Baix Ebre, quan no sigui possible
l’establiment d’un servei de transport escolar, d’acord amb el conveni signat amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
2.DESTINATARIS
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Podran sol·licitar l’ajut individual de desplaçament els alumnes empadronats a la comarca del Baix
Ebre que estiguin escolaritzats en centres educatius públics de la comarca, durant el curs 2018-2019.
3. REQUISITS
- Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat i la documentació acreditativa, en el termini establert en
aquesta convocatòria.
- Tenir una distància mínima de 3 km entre el domicili i el centre escolar més proper que ofereix el nivell
educatiu de l’alumne, d’acord amb el mapa escolar, o a un altre centre escolar quan així hagi estat
proposat per un acord exprés de zonificació o adscripció amb raons d’interès públic.
- Que tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, però que la distància entre el seu domicili
i la parada més propera de l’esmentat transport sigui mínim de 3 km.
- No superar el llindar de renda familiar anual de la unitat familiar de l’any 2017 inferior o igual a l’establert a
continuació. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per
l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
Membres de la unitat de consum

Llindar

Primer adult (sustentador principal)

9.667,30 €

Segon adult (sustentador principal)

4.833,60 €

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als
2.416,80 €
sustentadors principals
Per cada nen/a de la unitat familiar

2.900,20 €

-

No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb un volum
de negoci no superior a 155.000€, calculat sumant els volums de negoci de tots els membres
computables de la unitat familiar.

-

No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què
la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els
guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les
subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la
renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€ dels premis en
metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions
aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals,
urgents i bàsiques de subsistència.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa
de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

-

Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la
suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la
unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900 €. En el cas d’immobles en què la
data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de
desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió
sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients
següents:
Coeficient
0,43
0,37

Any revisió
2003
2004
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0,30
0,26
0,25
0,25
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,36
0,36
0,36

-

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què
la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin
als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130 € per cada membre
computable.

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació
d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
L’ajut serà únic per família, independentment del nombre de germans o d’alumnes que hi
convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu, i del centre o municipi on cursin
estudis.
No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics o privats que,
units a l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, superi el cost del servei de desplaçament.
4. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds es podran presentar al Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre (C/ Barcelona,
152 43500 Tortosa) o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o a través de la seu electrònica del
Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre., acompanyades de la
documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, i la documentació annexa següent:
a) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de l’alumne/a.
Aquest model es pot descarregar a pàgina web: www.baixebre.cat.
La sol·licitud serà única per família, independentment del nombre de germans o d’alumnes que hi
convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu, i del centre o municipi on cursin estudis.
b) Fotocòpia del NIF/NIE (targeta identificativa per a estrangers) de tots els membres de la unitat de
convivència o, en el cas de no disposar-ne, la fotocòpia del certificat de naixement o llibre de família. En cas
de presentar NIF o certificat de registre de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o
document on consti la fotografia. En el cas de membres estrangers d’una unitat familiar, la presentació del
passaport no serà vàlida a efectes de la valoració ordinària de la sol·licitud.
c) Fotocòpia de la declaració de renda de l’exercici 2017 dels membres computables de la unitat
familiar.
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a
rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
•
•
•
•

Fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de la Oficina de Treball de la Generalitat de
Catalunya, en que consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
Les persones que percebin la renda mínima d’inserció: certificat acreditatiu de l’exercici 2017.
Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i la seva quantia referent a
l’exercici 2017.
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d) Fotocòpia del volant de convivència, expedit per l’ajuntament corresponent.
e) Fotocòpia del rebut de l’Impost de Béns Immobles, any 2017.
f) Fotocòpia del Codi identificador únic de l’alumne (IDALU). En cas de no disposar d’aquest codi,
la família pot demanar-lo al centre educatiu.
g) Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on hi figuri el titular i el número de compte, per tal
de rebre l’ajut, en cas de ser beneficiari.
h) Conveni regulador, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia, si
s’escau. En el cas d’alumnes amb pares/mares separats i/o divorciats amb règim de custodia compartida,
ambdós podran sol·licitar l’ajut pels dies lectius que, segons la corresponent sentència o document
equivalent, tinguin la custòdia efectiva. Si això no es detalla, es considerarà que correspon la meitat dels
dies a cadascú.
i) En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació necessària per
a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar.
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar la sol·licitud serà del dia 1 al 28 de febrer de 2019.
6. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR
Un cop rebuda la sol·licitud per part de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre,
s’avaluarà que compti amb tota la documentació descrita al punt 4. Si és correcta es passarà a avaluació per
al seu atorgament. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el
mateix tràmit. No es procedirà a l’estudi de cap sol·licitud que no compti amb tota la documentació completa
i correcta.
L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ requeriment, en el termini
màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació. En el benentès que passat
aquest termini no s’hagi presentat la documentació requerida s’entendrà que l’interessat ha desistit de la
seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques.
7. VALORACIÓ I IMPORT DELS AJUTS
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:
1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si
escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant (beneficiari de
l’ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de
desembre de 2017 o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els
anteriors amb el certificat municipal corresponent.
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no
convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si
s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput
de la renda familiar.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es consideraran membres de la
unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns
d’aquests.
b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent al que
s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en
relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).
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Càlcul de la renda familiar:
El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a
l’exercici 2017 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol
naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de
l’impost sobre la renda de les persones físiques.
a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l’impost
sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets
negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2013 a 2016, i el saldo net negatiu de
rendiments de capital mobiliari de 2013, 2014, 2015 i 2016 a integrar a la base imposable de l’estalvi.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin
presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit
en l’apartat ‘primer’ anterior descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a
compte.
b) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es dedueix el
cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família, que no
incloguin els sustentadors principals.
L’import dels ajuts serà el resultat de multiplicar els quilòmetres diaris en un sentit, des del domicili fins al
centre o la parada, pel nombre de dies previstos per al curs escolar 2018/2019 (d’acord amb el calendari
establert pel Departament d’Ensenyament), per 0,32 €.
Si la valoració de les sol·licituds supera el pressupost destinat a aquesta línia d’ajuts, l’adjudicació es
realitzarà per ordre invers, de menor a major, de l’import de la renda familiar anual, fins a esgotar el
pressupost fixat per aquest concepte.

8. ATORGAMENT I PAGAMENT DELS AJUTS
a) L'atorgament dels ajuts el resoldrà el president del Consell Comarcal d'acord amb l'informe previ de la
Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.
b) Les concessions i denegacions es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a l’adreça de correu
electrònic indicada en la sol·licitud, via e-NOTUM.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la notificació, a
l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en la sol·licitud degudament signada.
L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva identificació
mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu
electrònic indicats en la sol·licitud.
La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a
disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense que s’hagi accedit al seu
contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material
d'accedir-hi.
c) El pagament es farà efectiu a la persona beneficiaria mitjançant la formula de transferència bancaria al
número de compte adjuntat. A efectes fiscals s’entendrà beneficiari de l’ajut el pare, mare o tutor legal de
l’alumne, titular/s del número de compte proporcionat.
d) La resolució dels ajuts s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
e) L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors.
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f) En cas de ser beneficiari de l’ajut, és obligatori declarar-lo com a guany patrimonial per subvenció pública,
en l’impost de la renda de l’exercici corresponent.
9. REVISIÓ DE SOL·LICITUDS
A petició dels interessats, es podran revisar les sol·licituds. La sol·licitud de revisió haurà d’estar
degudament argumentada i acompanyada de tota la documentació que justifiqui el motiu pel qual es
demana la revisió. La data màxima per sol·licitar la revisió de l’ajut serà d’un mes a comptar des de
l’endemà de la notificació de la concessió o denegació de l’ajut.
Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos a partir de la data d’acabament del termini
de presentació de la revisió, i es notificaran individualment als interessats.
Els efectes de les resolucions seran estimatoris i desestimatoris. En cas de ser desestimatoris, no s’atorgarà
cap ajut.
Les sol·licituds de revisió es presentaran d’acord amb el model establert.

10. INTERPRETACIÓ DE LES BASES
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell Comarcal del
Baix Ebre, d’acord amb els criteris per a l’atorgament d’ajuts adreçats a l’alumnat d’ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019,
dictats pel Director General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del departament d’Ensenyament.
Si aquest document no és suficient o adequat per resoldre els dubtes de l’aplicació d’aquestes bases, es
podrà atendre a les disposicions de la normativa vigent de procediment administratiu.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el que disposa la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.
11. PUBLICITAT DE LES BASES
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i es trametran a tots els centres
escolars de la comarca.

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases
mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
al tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci anterior al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense
necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres,
activitats i servies dels ens locals.
Tercer- Trametre aquest acord a tots els centres d’ensenyament obligatori de la
comarca del Baix Ebre.
PUNT 10è-. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de modificació dels estatus del
Consorci per la Normalització Lingüística.
En compliment de les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya i per la
necessitat d’adequació a la normativa bàsica que regula els consorcis i la creixent
complexitat i increment del volum de personal i dels serveis que presta, el Govern de la
Generalitat va aprovar per l‘Acord 43/2018, la modificació dels Estatuts del Consorci
per a la Normalització Lingüística. La modificació dels Estatuts va ser publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 12 de juliol de 2018.
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D’acord amb l’article 25.1 dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística,
aquesta modificació ha de ser ratificada pels ens consorciats.
Les novetats més rellevants dels nous Estatuts responen, en primer lloc, a l'adaptació
al règim jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats que estableix la Llei estatal
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Per donar compliment al
contingut mínim exigit per l'article 124 de la Llei esmentada, es regulen àmpliament les
aportacions dels seus membres i s'hi inclouen clàusules que limiten les activitats del
consorci si les entitats consorciades incompleixen els compromisos de finançament o
de qualsevol altre tipus, així com fórmules tendents a assegurar les quantitats
compromeses per les entitats consorciades amb caràcter previ a la realització de les
activitats pressupostades. Es preveu que l'aportació econòmica de la Generalitat
s'ampliï progressivament fins a assolir l'import equivalent al cost del capítol 1 del
personal estructural del Consorci.
En segon lloc, pel que fa a les funcions dels òrgans de govern del Consorci, s'han
reduït les funcions del Ple a favor del Consell d'Administració, per millorar el
funcionament de l'entitat, atesa la composició tan
multitudinària del Ple, en què són representats els 136 ens consorciats. També s'han
ampliat les Competències de la Presidència del Consorci i s'han modificat les funcions
de la Gerència.
Finalment, es millora la regulació sobre l'organització del consorci, que es fonamenta
en els serveis centrals i els centres de normalització lingüística. Cada centre de
normalització lingüística disposa d'una direcció i d'un consell de centre. Es defineixen
les funcions dels directors o directores dels centres de normalització lingüística, i
s'estableix que han de ser elegits mitjançant un procediment selectiu, d'acord amb els
principis de publicitat, mèrit i capacitat.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 25
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística. aprovada per l‘Acord de Govern 43/2018, de 10 de juliol, i publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 12 de juliol de 2018.
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci per la Normalització Lingüística per al seu
coneixement i efectes
PUNT 11è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de dissolució del REBE i
acceptació del romanent.

1. En la sessió de data 28 d’octubre de 2014, el plenari del Consorci per a la
gestió dels residus de la comarca el Baix Ebre, va acordar aprovar l’inici del
procediment per portar a terme la dissolució del Consorci per a la gestió dels
residus de la comarca del Baix Ebre fonamentat en la voluntat d’aconseguir un
nou impuls a les polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre, amb la intenció
de millorar l’eficiència des del punt de vista administratiu, econòmic i tècnic, a
través del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, ens que
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des de l’òptica administrativa, ha de permetre que es puguin simplificar les
existents estructures de dret públic, focalitzar els recursos en la prestació de
serveis de qualitat i disminuir el teixit administratiu i els costos associats de
caràcter prescindible, avançant amb els principis que inspiren el camí de
l’eficiència en l’administració pública
2. En sessió de data 11 de novembre de 2016, el Plenari del Consorci per a la
gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre, va adoptar els acords que
seguidament i de forma literal es transcriuen:
1. Aprovar, provisionalment, la dissolució del Consorci per a la gestió dels
residus de la comarca del Baix Ebre
2. Traspassar al Consell Comarcal del Baix Ebre els fons necessari per
dur a terme la redacció del projecte i construcció d’una planta de
tractament d’envasos al terme municipal de l’Aldea
3. En relació al funcionament ordinari, l'Ordenació de Pagaments se
seguirà efectuant per la gerència del Consorci que serà exercida per la
gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre i continuaran exercint les
funcions de Secretària, Intervenció i Tresoreria, fins que s'extingeixi la
personalitat jurídica del Consorci, els funcionaris que les han desenvolupat
amb anterioritat a l'acord d'inici de dissolució.
4. El Consorci mantindrà la seva personalitat jurídica com a òrgan en
liquidació fins que aprovi el compte de liquidació que presenti la Comissió
de liquidació, i realitzi les operacions procedents de la mateixa, inclosa la
distribució del seu patrimoni, que comprendrà tant els drets com les
obligacions, el compte General del Pressupost de l'exercici de l'exercici
corresponent, prèvia aprovació pel president de la liquidació del
pressupost de l'exercici.
Efectuat l'anterior, el Consorci es considerarà liquidat i quedarà extingida
la seva personalitat jurídica i dissolts els seus òrgans de govern.
5. S’acorda que el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE sigui el
successor del Consorci, en tots els seus drets i obligacions, i, al seu torn,
que el CONSELL D’ALCALDES DEL BAIX EBRE, succeeixi al Plenari del
Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre, com a
òrgan d’adopció dels acords que correspondrien al plenari, d’acord amb
les normes de formació de voluntat que recullen els vigents estatuts del
Consorci
6. Que el CONSELL D’ALCALDES DEL BAIX EBRE sigui l’òrgan que
acordi el destí final dels fons disponibles del Consorci i les actuacions que
es puguin executar
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3. El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre, en funció de plenari del REBE, ha
adoptat els següents acords:
SESSIO DE DATA 02.05.2017
A) Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016
Donar-se per assabentat de la de la liquidació de l’exercici 2016 del pressupost del REBE,
resolta pel gerent en data 28 de febrer de 2017.
B. Acords en relació a aportacions econòmiques
Primer.- Que el Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre aporti al
Consell Comarcal del Baix Ebre l’import addicional, sobre l’acordat prèviament pel REBE,
necessari per assolir el finançament total de la construcció de la planta de de transferència
d’envasos al terme municipal de l’Aldea, amb un màxim de 73.000,00
Segon. Que el Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre aporti al
Consell Comarcal del Baix Ebre l’import corresponent a les desviacions de facturació de
FCC per l’increment de serveis prestats que no han estat repercutits als ajuntaments, l’import
dels quals és de 175.208,43 €
SESSIO DE DATA 24.04.2018

A) Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017
Donar-se per assabentat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017
B) Aprovació inicial dels Compte General de l’exercici 2016 i de l’exercici 2017
EXERCICI 2016
Aprovar inicialment els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de2.293.932,47 €, un passiu de
2.293.932,47 €, i un resultat de l’exercici amb unes pèrdues de 552.964,09 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha unes pèrdues de 552.964,09 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets totals pendents de cobrament
de 369.345,21 € i unes obligacions totals pendents de pagament de 316.354,06 €, un
resultat pressupostari ajustat de -3.589,71 €, un romanents de tresoreria total de 510.260,66
€ i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 400.719,06 €
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 2.525.930,20 .euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net
de 1.972.966,01 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 363.589,07 euros i s’arriba a
unes existències finals de 348.281,62 euros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç,
en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.
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Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat en tancar
l’exercici hi ha unes existències finals de 348.281,62 euros.
EXERCICI 2017
Aprovar inicialment els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 2.112.993,47 €, un passiu de
2.112.993,47€, i un resultat de l’exercici amb unes pèrdues de 176.721,23 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha unes pèrdues de 176.721,23 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets totals pendents de cobrament
de 201.617,94 € i unes obligacions totals pendents de pagament de 302.500,00 €, un
resultat pressupostari ajustat de -667,82 €, un romanents de tresoreria total de 223.997,83 €
i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 223.997,83 €
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 1.972.966,01 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net
de 1.796.244,78 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 348.281,62 euros i s’arriba a
unes existències finals de 337.514,48 euros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç,
en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.
Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat en tancar
l’exercici hi ha unes existències finals de 337.514,48 euros.

C) Planta de tractament d’envasos: informació adjudicació i traspàs de fons
2. Traspassar al Consell Comarcal del Baix Ebre l’import de 302.500,00 € dels fons líquids
del REBE per al finançament de la planta d’envasos, en compliment de l’acord del Ple del
REBE de data 10.11.2016.
S’acorda que s’informarà al Consell d’alcaldes dels moviments econòmics que es vagin
produint i que es proposarà una liquidació finals de tancament amb el destí definitiu del
romanent que es pugui produir.

L’article 24 dels estatuts del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca
del baix Ebre disposa que la dissolució del Consorci requereix l'acord del
Consell Plenari, adoptat per la majoria absoluta dels seus membres, i la
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posterior ratificació pels òrgans competents de cada un dels ens consorciats,
per la qual cosa es trasllada als ajuntaments de la comarca la proposta de
dissolució definitiva i liquidació del Consorci per a la gestió dels residus de la
comarca del Baix Ebre
L’acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci ha d’especificar la
forma de liquidar l’actiu i el passiu i la manera de revertir les obres i les
instal·lacions a les administracions consorciades, d’acord amb la ponderació
dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les
aportacions que hagi efectuat cada un dels ens consorciat al llarg de la durada
del Consorci. Nogensmenys, els béns propis del Consorci s’incorporaran a la
Generalitat de Catalunya com a mínim en la proporció de les aportacions
realitzades.
L’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, disposa que les entitats consorciades podran acordar, amb la majoria
que s’estableixi en els estatuts, o a falta de previsió estatutària per unanimitat,
la cessió global d’actius i passius a una altra entitat del sector públic
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
assolir els objectius del consorci que s’extingeix. La cessió global d’actius i
passius implicarà l’extinció sense liquidació del consorci cedent.
L’article 10 dels estatus del Consorci disposa que s'estableix, com a principi
general, que els acord s'adoptaran per majoria qualificada de 2/3 dels membres
presents
Vistos els estatus del Consorci i les disposicions de la Llei 40/2015, de règim
jurídic del sector públic
Vistos els acords precedents adoptats ple plenari del Consorci i, posteriorment,
pel Consell d’Alcaldes en funcions de plenari
Atès que el Consorci ja va acordar iniciar la seva dissolució tenint en compte
que la seva finalitat era assumida per un altre ens.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix, per delegació dels
ajuntaments de la comarca, les finalitat de gestió de residus d’aquest Consorci,
es constitueix en l’entitat del sector públic jurídicament adequada per mantenir
l’activitat i assolir els objectius del Consorci.
El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre, en funcions de plenari del REBE, en sessió
de data 9 d’octubre de 2018 va acordar:
Primer. Acordar definitivament l’extinció sense liquidació del Consorci per a la
gestió dels residus de la comarca a del Baix Ebre que es produirà quan sigui
ratificada per totes les entitats consorciats i es farà efectiva mitjançant resolució
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de la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre i es notificarà als ens
consorciats per al seu coneixement i efectes.
Segon. El global d’actius i passius del REBE es transfereix al CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del plenari i previ informe del
Consell d’Alcaldes, acordarà l’aplicació i/o distribució del romanent conforme a
l’establert en els Estatuts del Consorci.
A) ROMANENT
+ Saldo Caixabank a 8-10-18
Saldo Banc Sabadell a 8-10+ 18

16.936,24

+ Saldo dels bancs a 8-10-18

22.405,10

Pendent cobrament a 8-10+ 18

201.617,94

-

ANY

DATA

2013

26/07/2016

5.468,86

DESCRIPCIÓ
Subvenció PUOSC corresponent a
l'obra
d'implantació de deixalleries a la
comarca del Baix Ebre

Pendent pagament a 8-10-18
ANY

= Saldo a 8-10-2018

DATA

IMPORT
201.617,94

0,00
DESCRIPCIÓ

IMPORT
0,00
224.023,04

= TOTAL
Aportació al Consell Comarcal del Baix Ebre : restant planta envasos
ROMANENT

224.023,04
5.221,75
218.801,29

B) GARANTIES
Es transfereixen al Consell Comarcal les garanties dipositades per l’execució de
contractes per tal que procedeixi a avaluar i retornar-les o executar-les
Tercer. Desapareixen les funcions del Consell d’Alcaldes del Baix Ebre com a
plenari del REBE.
Quart. El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la seva Presidència, durà
a terme la tramitació i publicacions dels acords, cancel·lació de la inscripció en el
registre del sector públic i tots els tràmits necessaris per a l’efectivitat de l’extinció
del consorci.
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Cinquè. Remetre aquest acord a les Entitats consorciades a fi que l’extinció del
Consorci sigui aprovada pels Plens respectius.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, amb els vots a favor dels 10
consellers comarcals del grup del PDECAT, el dels 8 consellers comarcals del grup
d’ERC, els del 5 consellers comarcals del grup del PSC i amb el conseller comarcal del
PP, i amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:

Primer. Ratificar l’extinció sense liquidació del Consorci per a la gestió dels residus
de la comarca del Baix Ebre que es farà efectiva mitjançant resolució de la Presidència
del Consell Comarcal del Baix Ebre segons acord adoptat en data 09.20.2018
Segon. Acceptar la transmissió del global d’actius i passius del REBE, d’acord amb les
disposicions de l’acord adoptat en data 09.11.2018
PUNT 12è.- Propostes d’urgència.
No se’n presenten.
PUNT 15è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
El Sr. Jordan, realitza una pregunta al govern de la corporació fent referència a que
l’últim conveni de personal laboral del consell comarcal va finalitzar el 2011, i que fa un
temps que es ve negociant amb el personal laboral i també funcionari de la corporació,
sabent que ahir es va fer una assemblea de treballadors i treballadores i què aquests
van rebutjar majoritàriament la proposta de conveni laboral, i que d’acord amb els
pressupostos Generals de l’Estat que disposa que si l’administració compleix uns
requisits, que compleix actualment el consell comarcal, el personal pot tornar a
realitzar la jornada de 35 hores setmanals, voldria saber quins motius dona el govern
d’aquesta corporació per no aplicar aquesta jornada.
La Presidenta li respon que les negociacions encara no estan tancades, i que de ben
segur que s’arribarà a un acord ben aviat.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta
aixeca la sessió, sent 13:50 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
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