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ACTA 12/2016 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS  
              
President 
Sr. Daniel Andreu Falcó   Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
     Franch Arques, Kilian 
     Puell García, Maria Teresa  
                                
Consellers:  
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera 
Jose Emilio Bertomeu Río - 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 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere  
Jordan Farnós, Jordi 
Mas Sabaté, Josep 
Navarro Serra, Josep Antoni 
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 10:00 hores del dia 27 de desembre de 2016, 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 18 d’octubre de 
2016, sota el següent ordre del dia: 



 

 

2 

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  18 de novembre de 
2016 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència 
 
3r. Aprovació, si s’escau, de la ratificació del conveni per al finançament del transport 
adaptat i altres finalitats socials signat amb REPSOL 
 
4t. Aprovació, si s’escau,  del conveni a signar entre els consells comarcals de Terres 
de l’Ebre i l’Ajuntament de Tortosa per al Banc d’Ajudes Tècniques 
 
5è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda al Contracte programa de Serveis Social per 
inclusió del programa d’urgències socials per a subministraments 
 
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud  de subvenció del Programa 
30PLUS del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 
7è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud  de subvenció del Programa 
TREBALL I FORMACIÓ  del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 
8è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació del conveni signat amb el patronat de 
Turisme de la diputació de Tarragona per regular la concessió d’una subvenció per 
adequació i millora de la via verda del Baix Ebre 
 
9è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de ratificació del conveni signat amb el 
patronat de Turisme de la diputació de Tarragona per regular la concessió d’una 
subvenció per condicionament d’un espai de projecció 3D i audiovisuals del Centre 
EbreTerra 
 
10è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de pròrroga en l’execució de les actuacions 
derivades de la subvenció directa d’ajut per arranjament de camins municipals 
sol·licitada pels ajuntaments de l’Ampolla i Deltebre 
 
11è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud  de subvenció del Programa 
Projectes Singulars 
 
12è. Aprovació, si s’escau, del canvi de membre del Consell d’Administració de Baix 
Ebre Innova, SL 
 
13è. Aprovació, si s’escau, de l’aval a Baix Ebre Innova, SL per a concertació d’una 
operació de tresoreria 
 
14è. Aprovació, si s’escau, de nomenament de representant al Consell Assessor de 
l’IDECE 
 
15è. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2017 i annexos 
preceptius 
 
16è. Propostes d’urgència 
 
17è. Torn de control, precs i preguntes 
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Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és 
així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  18 de novembre 
de 2016. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament;  la 
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 22 membres presents, l’acta 
11/2016 de la sessió ordinària de data 18 de novembre de 2016.  
 
PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
 

NÚM ASSUMPTE 

P134 

Contractar, sota la modalitat de contracte de treball en pràctiques, a jornada completa, el Sr. Aleix 
Alegria Estrada, amb categoria d’auxiliar administratiu, com a persona beneficiària del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, d’acord amb la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, expedient 2016/JENP/SPOO/0066. 

P135 

Contractar, sota la modalitat de contracte de treball en pràctiques, a jornada completa, la Sra. 
Sanaa Asttaf, amb categoria d’auxiliar administratiu, com a persona beneficiària del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, d’acord amb la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, expedient 2016/JENP/SPOO/0066. 

P136 

Contractar, sota la modalitat de contracte de treball en pràctiques, a jornada completa, la Sra. Eva 
Cabrera Bertomeu, amb categoria de tècnic administratiu, com a persona beneficiària del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, d’acord amb la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, expedient 2016/JENP/SPOO/0066 

P137 

Contractar, sota la modalitat de contracte de treball en pràctiques, a jornada completa, la Sra. Íngrid 
Mendoza Ferré, amb categoria de tècnic administratiu, com a persona beneficiària del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, d’acord amb la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, expedient 2016/JENP/SPOO/0066. 

P138 

Contractar, sota la modalitat de contracte de treball en pràctiques, a jornada completa, el Sr. Òscar 
Duran Martí, amb categoria de tècnic informàtic, com a persona beneficiària del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil, d’acord amb la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 
expedient 2016/JENP/SPOO/0066. 
 

P139 

Contractar sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Rosa Maria Cajigos Alucha, per tal 
de desenvolupar les tasques de xofer del vehicle de transport adaptat durant els períodes de 
vacances i assumptes propis demanats per diversos xofers. 

P140 

       Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la Sra. Maria Carmen Samper Franquet, 
per tal de desenvolupar les tasques de monitora de transport adaptat durant el període de permís per 
vacances sol·licitat per la treballadora Sra. Ma Teresa Barberà Brull 

P141 

Modificar l’objecte del contracte de treball temporal, d’interinitat, a jornada completa, subscrit amb  
la Sra. Dolors Rodríguez Miravalls, per tal de desenvolupar les tasques d’acompanyant del servei 
de transport adaptat durant el període d’incapacitat temporal de la treballadora Sra. Mercè Todó 
Castellà. Amb aquesta modificació, l’objecte actual del contracte és desenvolupar aquestes tasques 
fins que aquest lloc de treball es cobreixi de la forma reglamentària 
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P142 

Acceptar la petició de baixa voluntària presentada per la Sra. Montserrat Brull Arbós i, 
conseqüentment, amb efectes del dia 25 de novembre de 2016, donar per finalitzat el contracte de 
treball, temporal, per obra o servei determinat, a temps parcial, subscrit amb aquesta treballadora 
en data 6 de maig de 2013 

P143 
Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Maria Nieves Tiñena Calduch, per 
tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar durant el període de vacances de la treballadora 

Sra. Teresa Salvadó Segura. 

P144 

 

Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps parcial, el 
Sr. Eduard Guillen Bort, per tal de desenvolupar les tasques d’educador social del Servei 
d’Intervenció Familiar del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
 

P145 

Prorrogar el contracte temporal, eventual per circumstàncies de la producció, a temps complet, 
subscrit amb la Sra. Ester Royo Amenós en data 3 d’octubre de 2016, per tal de desenvolupar les 
tasques de treballadora social a la ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

P146 

Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps complet, 
la Sra. Laura Rius Fernàndez com a tècnica directora per tal de desenvolupar el projecte “Treball a 
les 7 comarques: Baix Ebre Avant”, període 2016-2017 d’acord amb la subvenció atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

P147 

Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps complet, 
la Sra. Roser Ginovart Blanch com a tècnica per tal de desenvolupar el projecte “Treball a les 7 
comarques: Baix Ebre Avant”, període 2016-2017, d’acord amb la subvenció atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya 

P148 

Contractar, sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Ana Isabel Lleixà Navarro, per tal 

de desenvolupar les tasques de treballadora social de la ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre, 

amb una jornada laboral del 50%. 

P149 

Contractar, sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Raquel Calvet Gómez, per tal de 
desenvolupar les tasques d’educadora social de l’EAIA del Consell Comarcal del Baix Ebre durant 
el període de reducció de jornada de la Sra. Inés Solé Vericat. 

P150 Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps parcial, la 
Sra. Anna Tomàs Forcadell, per tal de desenvolupar les tasques d’educadora social del Servei 
d’Intervenció Familiar del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

P151 Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Begoña Garcin Salvadó, per tal de 
desenvolupar les tasques de treballadora familiar durant el període de vacances i altres permisos 

sol·licitats per la treballadora Sra. M. Teresa Puchol Casado. 

P152 Modificar l’objecte del contracte de treball temporal, d’interinitat, subscrit amb la Sra. Sònia Ponce 
Daga en data 1 de juliol de 2016 per tal de desenvolupar les tasques de treballadora social de 
l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre 

P153 Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Joana Mateu Figueres, per tal de 
desenvolupar les tasques de treballadora familiar durant els períodes de vacances sol·licitats per 
les treballadores Sra. Teresa Ruiz Parrado i Sra. Marisol Pagà Vergès. 
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P154 

Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Maria Carmen Samper Franquet, 
per tal de desenvolupar les tasques de monitora de transport adaptat durant el període de permís 
per vacances sol·licitat per la treballadora Sra. Ma Cinta Príncep Vallés 

P155 

Contractar la Sra. Sílvia Yagüe Sabido sota la modalitat d’interinitat a jornada completa, per tal de 
desenvolupar les tasques de treballadora social de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
atès que és l’aspirant a qui li correspon per ordre de puntuació de la borsa de treball de 
treballador/a social, per tal de substituir la Sra. Immaculada Medina Zaragoza durant el període de 
baixa per IT 

 
 
 
PUNT 3r. Aprovació, si s’escau, de la ratificació del conveni per al finançament del 
transport adaptat i altres finalitats socials signat amb REPSOL. 
 

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

Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de 
desenvolupament a les comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que 
beneficiïn el màxim nombre de persones i participen en projectes i programes de millora de 
les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant, entre d’altres 
accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles persones que en necessitin i 
col·laborant en l'execució de projectes d'integració social de col·lectius vulnerables o en risc 
d'exclusió, i formem part de diversos programes de millora del benestar. 
 
Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i REPSOL van 
signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport considerable a la prestació 
del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt positivament el conveni i 
consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se. 
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Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que 
necessiten assistència per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis 
assistencials que els hi corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per circumstàncies 
físiques, mentals o d’edat. 
 
Vista, per tant, la confluència d’interessos i atès que consideren molt positiva la col·laboració 
mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones amb mobilitat 
restringida. 
 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal de 
serveis  a les persones, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer- Aprovar i ratificar la signatura del conveni amb REPSOL per a la  col·laboració en la 
prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o altres 
necessitats socials, de l’any 2016. 
 

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

PERSONES O ALTRES NECESSITATS SOCIALS 

 

Tortosa,      de desembre de dos mil setze 

 

REUNITS 

 

D’una part, el Sr. Daniel Andreu Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 

De l’altra, el Sr. ............................................ director de la Unitat de Negoci Espanya DG 

UPSTREAM REPSOL. 

 

MANIFESTEN 

 

I- El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de maig de 

1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat 

restringida per tal d’atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei té 

com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat 

i persones grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció 

especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que permetin garantir o afavorir 

la seva integració a l’entorn. 

 

D’aleshores ençà, el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat restringida ha 

anat incrementant la seva importància, tant en nombre d’usuaris com de rutes i, al mateix 

temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant empresa externa i 

mitjançant els propis mitjans materials i personals. 

 

El manteniment d’aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la Generalitat de 

Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació econòmica i social actual fa 

que aquest servei sigui cada cop més sol·licitat i que el Consell Comarcal del Baix Ebre no 

disposi de recursos suficients per poder atendre’l amb garantia. 



 

 

7 

 

II- Que és voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius 

més propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant iniciatives 

que afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a l’educació, a la 

integració i a la sostenibilitat i benestar de l’entorn en el qual opera. 

Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de 

desenvolupament a les comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que 

beneficiïn el màxim nombre de persones i participen en projectes i programes de millora de 

les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant, entre d’altres 

accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles persones que en necessitin 

i col·laborant en l'execució de projectes d'integració social de col·lectius vulnerables o en 

risc d'exclusió, i formem part de diversos programes de millora del benestar. 

III- Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i REPSOL 

van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport considerable a la 

prestació del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt positivament el 

conveni i consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se. 

 

IV- Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que 

necessiten assistència per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis 

assistencials que els hi corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per circumstàncies 

físiques, mentals o d’edat. 

 

Vista, per tant, la confluència d’interessos i atès que consideren molt positiva la col·laboració 

mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones amb mobilitat 

restringida, ambdues parts 

 

CONVENEN 

 

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

Comarcal del Baix Ebre en la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb 

mobilitat restringida o altres necessitats socials, de l’any 2016, es compromet a lliurar la 

quantitat de vint-i quatre mil cinc cents € (24.500 euros) per tal de col·laborar en les 

despeses derivades del manteniment del transport adaptat o altres necessitats socials. 

 

El lliurament d’aquesta col·laboració es farà efectiu abans del 31 de desembre de 2016. 

 

Segon. L’aportació econòmica derivada d’aquest conveni té per finalitat col·laborar 

econòmicament en la despesa produïda per aquest servei, durant l’any 2016 però, al mateix 

temps, es computa com a  finançament del servei per a l’exercici 2017, a fi de programar ii 

garantir el servei de transport adaptat a la comarca del Baix Ebre 

 

Tercer- El Consell Comarcal del Baix Ebre farà constar la col·laboració de REPSOL en els 

vehicles que utilitzi i en aquelles actuacions públiques que dugui a terme en relació a aquest 

servei. 

 

Quart. Als efectes econòmics, aquest conveni té una vigència per a tot l'any 2016. 
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Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
PUNT 4t. Aprovació, si s’escau,  del conveni a signar entre els consells comarcals de 
Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de Tortosa per al Banc d’Ajudes Tècniques. 
 

L’any 2006, en el marc del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències, amb la finalitat 
d’organitzar l’atenció a les persones en situació de dependència com una acció integrada, i 
en  la línia de promoció de l’autonomia, es va  decidir  finançar  de forma conjunta entre el 
Consell Comarcal del Montsià i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya, l’accés dels ciutadans a l’assessorament tècnic per a l’adaptació de l’entorn 
habitual i millorar així la seva qualitat de vida. 
 
Per aconseguir aquesta finalitat, es va crear el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT)  per tenir un 
nou recurs que engloba l’assessorament tècnic d’una terapeuta ocupacional en adaptacions 
domiciliàries i que al mateix temps ofereix l’accés a  les ajudes tècniques domiciliàries que 
no estan subvencionades pel Departament de Salut ni pel d’Acció Social i Ciutadania, fent 
especial incidència en les persones molt dependents. 
 
Les entitats locals amb competències en matèria de serveis socials a les comarques del 
Baix Ebre i el Montsià  consideren que l’Administració local, com a més propera al ciutadà, 
s’ha d’implicar cada cop més en  qüestions  de tipus social, que amb molta freqüència 
exigeixen solucions immediates que han de ser objecte d’atenció especial i personalitzada, 
pel que manifesten la seva voluntat de donar suport al BAT.  
 
Aquest es materialitza amb la signatura l’any 2008 i el 2013 del Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal 
de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament 
d’Amposta per al projecte “Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre” . 
 
D’acord amb aquestes premisses, les parts acorden continuar col·laborant amb el projecte 
“Promoció de l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre” i, a 
aquest efecte, formalitzar el present conveni que es regirà d’acord amb les següents: 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal de 
serveis  a les persones, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Promoció de 
l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre”. 
 

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del 
Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Promoció de l’autonomia 
personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre”  
 
 
A Amposta, desembre de 2016 
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REUNITS  

 
La Sra. CARME NAVARRO BALADA, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta 
del Consell Comarcal del Montsià, nomenat per acord de Ple de 8 de juliol de 2015. 
 
El Sr. DANIEL ANDREU FALCÓ que intervé en aquest acte en qualitat de president del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, nomenat per acord de Ple de 8 de juliol de 2015. 
 
El Sr. CARLES LUZ i MUÑOZ, que intervé en aquest acte en qualitat de president del 
Consell Comarcal de la Terra Alta, nomenat  per acord de Ple de 8 de juliol de 2015. 
 
La Sra. GEMMA CARIM GIRONÉS, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta 
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, nomenat per acord de Ple de 8 de juliol de 
2015. 
 
El Sr. FERRAN BEL ACCENSI, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcalde president 
de l’Ajuntament de Tortosa, nomenat per acord de Ple de 13 de juny de 2015. 
 
El Sr. ADAM TOMÀS i ROIGET, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcalde president 
de l’Ajuntament d’Amposta, nomenat per acord de Ple de 13 de juny de 2015. 
 
 
Les parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i obligar-se, en 
representació de les respectives administracions, i 

 
 

MANIFESTEN 
 
I. L’any 2006, en el marc del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències, amb la finalitat d’organitzar 
l’atenció a les persones en situació de dependència com una acció integrada, i en  la línia de 
promoció de l’autonomia, es va  decidir  finançar  de forma conjunta entre el Consell Comarcal 
del Montsià i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, l’accés 
dels ciutadans a l’assessorament tècnic per a l’adaptació de l’entorn habitual i millorar així la 
seva qualitat de vida. 
 
Per aconseguir aquesta finalitat, es va crear el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT)  per tenir un 
nou recurs que engloba l’assessorament tècnic d’una terapeuta ocupacional en adaptacions 
domiciliàries i que al mateix temps ofereix l’accés a  les ajudes tècniques domiciliàries que no 
estan subvencionades pel Departament de Salut ni pel d’Acció Social i Ciutadania, fent especial 
incidència en les persones molt dependents. 
 
II. Les entitats locals descrites al començament consideren que l’Administració local, com a 
més propera al ciutadà, s’ha d’implicar cada cop més en  qüestions  de tipus social, que amb 
molta freqüència exigeixen solucions immediates que han de ser objecte d’atenció especial i 
personalitzada, pel que manifesten la seva voluntat de donar suport al BAT.  
 
Aquest es materialitza amb la signatura l’any 2008 i el 2013 del Conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la 
Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament 
d’Amposta per al projecte “Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre” . 
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III.  D’acord amb aquestes premisses, les parts acorden continuar col·laborant amb el projecte 
“Promoció de l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre” i, a 
aquest efecte, formalitzar el present conveni que es regirà d’acord amb les següents: 
 

 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per a la realització del 
projecte “Promoció de l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre “.  
 

Les administracions locals baix signants gaudiran d’aquest servei de l’1 de gener fins al 31 de  
desembre de 2017. 
 
L’àmbit territorial serà el corresponent a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre i els 
municipis d’Amposta i de Tortosa.   
 
 
Segona: Obligacions de les entitats locals  
 
1. El pressupost total del projecte és de 44.319,33€ per a l’exercici 2017, dels quals el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finançarà la quantitat de  20.000,00€, 
d’acord amb el contingut de la Fitxa número 35, en el  marc del Contracte programa 2016-2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, resultant un cost a finançar entre la 
resta d’administracions locals del territori que hi col·laboren de 24.319,33€. 

 
Si en l’adjudicació, d’acord al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contactes del sector públic, és produeix un estalvi econòmic 
sobre el pressupost màxim de licitació, aquest es repercutirà de forma igualitària entre totes les 
administracions locals  de les Terres de l’Ebre sòcies del projecte. 

 
2. El repartiment del finançament s’ha fet en funció de l’índex poblacional, corregit en base a 
l’índex de sobreenvelliment de cada comarca, i donant compliment a l’acord pres en la comissió 
de seguiment duta a terme el dia 12/12/12, (Font: Idescat), resultant una aportació individual 
per cada administració local de: 
 
 

TORTOSA 3.807,70€ 

BAIX EBRE 6.095,04€ 

AMPOSTA 2.762,89€ 

MONTSIÀ 6.742,75€ 

TERRA ALTA 1.723,01€ 

RIBERA D’EBRE 3.187,94€ 

 
Si durant el període de vigència del present conveni,  totes les administracions locals, de mutu 
acord, decideixen disminuir les aportacions econòmiques al BAT (continuant aquest sent viable 
econòmicament), caldrà fer una addenda al present conveni d’acord a la clàusula tercera. 
 
3. El Consell Comarcal del Montsià retrà comptes a la resta d’Administracions implicades de 
manera semestral en la figura d’una comissió de seguiment formada pels següents 
representants: 
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1. 1 representant tècnic per cada Consell Comarcal 
2. 1 representant tècnic per cada ajuntament 
3. 1 representant tècnic dels Serveis Territorials de BSiF 
4. 1 representant tècnic de l’entitat que gestioni el BAT 
 
 

4. El Consell Comarcal del Montsià, a través de l’entitat que gestioni el BAT, haurà de retre els 
comptes finals a través d’una memòria i les previsions a cada inici d’any següent a l’exercici. 
Així com dels imports recaptats per les fiances dipositades pels usuaris del servei i lloguer de 
material, previ informe a la comissió de seguiment. 
 
5. Les administracions locals faran el pagament al Consell Comarcal del Montsià de la part que 
correspongui a la signatura d’aquest conveni per tal que aquest un cop rebut tot el finançament 
signi el contracte de serveis amb l’entitat adjudicatària. 
En posteriors exercicis, les administracions locals faran el pagament de la part que els 
correspongui durant el primer trimestre de l’any en curs, atès que aquestes són imprescindibles 
per al funcionament regular del BAT. Les aportacions econòmiques dels ens locals es 
consideren prepagables. 
El número de compte on s’ha de realitzar la transferència bancària és el 2013-3149-01-
0210071019 

Tercera: Durada del Conveni 

 
La durada d’aquest conveni es fixa de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2017 se’ns 
prejudici de la seva pròrroga anual prèvia revisió de les condicions durant el darrer trimestre de 
l’any en curs amb efectes per a l’exercici següent, essent el període màxim de vigència el 31 de 
desembre de 2020. 

Quarta. Incompliment 

En cas que les parts incompleixin algun dels acords es resoldrà de forma automàtica sens 
perjudici del reintegrament de la aportació fixada al present conveni. 

En el cas que les condicions establertes en aquest conveni es modifiquin  es podrà minorar o 
augmentar les aportacions fixades 

Cinquena. Jurisdicció 

 
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, modificació, aplicació, 
execució i/o resolució del present Conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciós - 
administrativa. 

 
Segon- Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots 
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 

 
 
PUNT 5è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda al Contracte programa de Serveis Social 
per inclusió del programa d’urgències socials per a subministraments. 
 

El passat 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat. 
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El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Departament d’Empresa i Coneixement estan treballant en el desenvolupament de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar posar en marxa un seguit de mesures 
de suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social que no poden assumir les 
despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas. 
 
L’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, el 
18 de juliol de 2016 van signar un Conveni marc d’adhesió en relació a actuacions dels 
serveis bàsics d’atenció social dels ens locals, destinades a la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics, d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en 
situació de pobresa energètica per a l’exercici 2015. 
 
Els ens locals que així ho han volgut s’han adherit a aquest conveni marc i han rebut una 
aportació de l’Agència Catalana de Consum destinada al reemborsament de la despesa 
efectuada durant l’any 2015 i al pagament del deute pendent del 2015 que els ens locals 
hagin abonat abans del 10 d’octubre de 2016. En qualsevol cas el deute ha de ser anterior al 
2016. 
 
El Govern de la Generalitat vol abordar de manera integral les situacions de pobresa 
energètica i ha encarregat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treballar en 
aquest pla integral, de manera coordinada amb l’Agència Catalana de Consum. Aquest pla 
contempla mesures immediates i accions que afavoreixin a mig i llarg termini l’eradicació 
d’aquest tipus de pobresa i es donarà a conèixer als ens locals i tots els agents implicats a 
principis del 2017. 
 
Mentre es consensua i s’inicia la implantació del Pla esmentat, el Govern de la Generalitat, 
segons l’acord de govern de 18 d’octubre de 2016, ha aprovat destinar 5.188.893,85 d’euros 
per cobrir els deutes del 2016 i l’hivern del 2016 - 2017, mitjançant una addenda al contracte 
programa en matèria de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques 
d’igualtat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies subscriu amb els ens 
locals titulars de les Àrees bàsiques de serveis socials de tot Catalunya. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya han signat una Addenda a l’Acord 
Marc del contracte programa 2016 - 2019, amb la voluntat d’ampliar el marc de col·laboració 
ampliant la partida de les ajudes d’urgència social en 5.188.893,85 d’euros més per atendre 
les situacions de pobresa energètica. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
manifesten la voluntat d’ampliar la seva col·laboració en els termes que recull la present 
Addenda. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal de 
serveis  a les persones, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 



 

 

13 

Primer- Aprovar l’Addenda a la Fitxa 1 del contracte programa 2016-2019 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat que té per objecte ampliar els termes de la 
col·laboració del contracte programa 2016 - 2019, signat entre ambdues administracions per 
la col·laboració en matèria de pobresa energètica en el marc de la fitxa 1 - serveis socials 
bàsics del contracte programa. 
 
Segon- Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots 
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 

PUNT 6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud  de subvenció del 
Programa 30PLUS del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 

Mitjançant l’ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre, s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de 
persones desocupades de 30 i més anys,  
 
En el marc del Programa "30 Plus"  s’atorguen ajuts  per a la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació 
d'atur de 30 anys i més, preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, 
proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar 
un determinat lloc de treball. 
 
Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions 
ocupacionals: 
- Experiència professional mitjançant un contracte. 
- Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball. 
- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació. 
 
El Consell Comarcal del baix Ebre ha elaborat un projecte que preveu prioritzar els següents 
col•lectius: 
 
- Persones amb més d’1 any en situació d’atur. 
- Demandants d’Ocupació (DONO). 
- Residents a la Comarca del Baix Ebre. 
- Amb càrregues familiars. 
- Preferentment entre 30 i 55 anys. 
 
- Homes majors de 40 anys provinents de la construcció o de la indústria manufacturera, amb 
baixa qualificació (estudis generals o primaris) i que treballaven en ocupacions elementals 
(peons). 
 
- Dones majors de 40 anys amb baixa formació (primària o educació general) que provenen 
del sector del comerç, l’hostaleria i serveis personals (neteja, dependenta) on treballaven en 
ocupacions elementals. 
 
- Homes de 25 a 34 anys que provenen de la construcció o la industria i que participen en 
algun programa de formació professional (treballadors a obres estructurals). 
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- Dones de entre 25 i 34 anys amb una formació bàsica (educació general, programes de 
formació) que provenen del sector comercial, hostaleria o oficines, on treballaven com 
venedores, oficinistes o a la restauració. 
 
- Universitaris que fa poc que s’han titulat i que estan en situació d’atur.  
 
- Aturats estacionals que treballen durant la temporada turística a l’hostaleria o el comerç i 
durant l’hivern estan en situació d’atur, és a dir que presenten un atur “estacional” a l’espera 
de la nova temporada. 
 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre va presentar,  dins el termini establert en la convocatòria, 
una sol·licitud de subvenció de 88.000,00 € per dur a terme: 
 
- Actuació de prospecció i assessorament d’empreses 
- Actuació d’orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació 
- Actuació de formació vinculada al contracte de treball 
 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal de 
serveis  a les persones, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer- Ratificar la sol·licitud d’ajut del PROGRAMA 30 PLUS per dur a terme actuacions 
ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, 
preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d'altres 
recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball 
 
Segon- Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 

 
 
PUNT 7è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud  de subvenció del 
Programa TREBALL I FORMACIÓ  del Servei d’Ocupació de Catalunya 
 

La resolució TSF/2496/2016, del 3 de novembre, pel qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2016 destinada a la concessió de subvencions per al Programa mixt Treball i Formació, amb 
bases reguladores aprovades a l’ordre TSF/296/2016, del 2 de novembre, estableix els  
fonamenta del programa, basant-se en l’objectiu de l’execució de contractes laborals amb 
formació obligatòria per a 20 persones per a la millora de la seva ocupabilitat a través 
d'actuacions d’experiència laboral i formativa. 

 
Les persones destinatàries del programa de 2016 per a subvencionar la contractació de 
persones es fonamenten en de 2 col·lectius diferenciats: 

 Línia A: persones inscrites a l'Oficina de Treball com a Demandants d'Ocupació no 
ocupades i no perceptores de cap tipus de prestació i/o ajut majors de 45 anys. 

 Línia B: per a persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció. És prioritzaran 
dones amb càrregues familiars i persones en fase d'esgotament del termini màxim de 
percepció de la renda mínima d'inserció. 
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Les actuacions formatives es concreten en dues línies que tenen associada formació 
professionalitzadora i/o transversal, concretament: 

 
- Formació Professionalitzadora: Pot ser Certificat de professionalitat o formar part del 
catàleg del SOC. Es comprèn entre 80 i 200 hores. En tots dos casos, la formació mínima a 
realitzar és 1 mòdul formatiu. Es pot subcontractar el 100%. El cost/hora per participant és el 
propi de la subvenció atorgada pel Departament de Treball als Certificats de Professionalitat.  
- Formació Transversal: Es poden realitzar entre 20 i 30 hores, la pot realitzar tan el Consell 
com Baix Ebre Innova SL. La poden fer les dos línies, però està molt ideada per a quan la 
formació dels participants els impedeixi realitzar formació professionalitzadora de nivell 1. El 
seu cost es de 3 euros persona/hora. En el nostre cas, no realitzarem aquesta formació, 
només realitzarem formació professionalitzadora per a les dues línies. 
 
Aquestes formacions les poden compartir entitats beneficiàries i també poden realitzar la 
mateixa acció alhora les 2 línies del programa. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la seva ferma aporta per potenciar l’ocupació, dins el 
termini establert, ha presentat una sol·licitud de subvenció 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal de 
serveis  a les persones, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer- Ratificar la sol·licitud d’ajut del Programa mixt Treball i Formació, d’acord amb les 
disposicions de la resolució TSF/2496/2016, del 3 de novembre i les bases reguladores 
aprovades a l’ordre TSF/296/2016, del 2 de novembre. 
 
Segon- Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots 
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 

 
 
PUNT 8è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació del conveni signat amb el patronat de 
Turisme de la diputació de Tarragona per regular la concessió d’una subvenció per 
adequació i millora de la via verda del Baix Ebre. 
 

El Patronat de Turisme de la Diptutació de Tarragona promou, coordina i dóna suport a 
accions de foment del turisme amb els agents públics i privats de la seva demarcació per tal 
de contribuir al seu dinamisme i al desenvolupament socio-econòmic. 
 
La Llei 12/2002, defineix entre altres com a funcions de les Diputacions la promoció dels 
recursos turístics de llur àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens locals concernits i 
també defineix, entre d’altres funcions dels consells comarcals, la protecció i el foment dels 
recursos turístics de la comarca. 
 
L’any 2002 RENFE va cedir al Consell Comarcal del Baix Ebre el traçat de la línia fèrria de la 
Puebla de Híjar a Tortosa, més coneguda com la línia de la “Val de Zafán”, al seu pas pel Baix 
Ebre.  La Via Verda transcorre per la comarca del Baix Ebre i la Terra alta, sumant un total de 
46 Km. 
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Atès que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona vol potenciar així un turisme de 
qualitat, cultural i respectuós amb el medi ambient, la protecció de l’entorn natural i el foment 
d’aquesta activitat a les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que la coordinació d’actuacions entre organismes és bàsica per a l’optimització de 
recursos i atès que el Consell  Comarcal del Baix Ebre creu beneficiós poder signar un 
conveni de per tal de beneficiar-se dels recursos del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona per al manteniment de la Via Verda que és un dels atractius turístics més 
importants que disposa la comarca, concretament per l’atorgament de 15.000,00 € . 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’Activació econòmica i Turisme, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre per regular la concessió d’una subvenció amb motiu de les 
accions d’adequació i millora a la via verda del Baix Ebre, any 2016 i ratificar la seva signatura 

 
Segon- Traslladar l’acord al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. 
 
Tercer- Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat  d’aquest acord.” 

 
 
PUNT 9è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de ratificació del conveni signat amb 
el patronat de Turisme de la diputació de Tarragona per regular la concessió d’una 
subvenció per condicionament d’un espai de projecció 3D i audiovisuals del Centre 
EbreTerra 
 

El Patronat de Turisme de la Diptutació de Tarragona promou, coordina i dóna suport a 
accions de foment del turisme amb els agents públics i privats de la seva demarcació per tal 
de contribuir al seu dinamisme i al desenvolupament socio-econòmic. 
 
Atès que la coordinació d’actuacions entre organismes és bàsica per a l’optimització de 
recursos, el Consell  Comarcal del Baix Ebre creu beneficiós poder signar un conveni de per 
tal de beneficiar-se dels recursos del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, 
concretament per l’atorgament de 10.000,00 €  per dur a terme el condicionament d’un espai 
de projecció 3D i audiovisuals al Centre d’Innovació i desenvolupament turístic, EBRETERRA 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’Activació econòmica i Turisme, amb els vots favorables dels 9 consellers presents del grup 
comarcal de CiU, els 5 consellers presents del grup comarcal d’Esquerra, els 5 membres 
presents del grup comarcal del PSC i el del conseller comarcal del PP, i amb l’abstenció del 
conseller comarcal d’Entes, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre per regular la concessió d’una subvenció amb motiu de les 
accions de condicionament d’un espai de projecció 3D i audiovisuals al Centre d’Innovació i 
desenvolupament turístic, EBRETERRA i ratificar la seva signatura 
 
Segon- Traslladar l’acord al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. 
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Tercer- Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat  d’aquest acord.” 

 
 
PUNT10è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de pròrroga en l’execució de 
les actuacions derivades de la subvenció directa d’ajut per arranjament de 
camins municipals sol·licitada pels ajuntaments de l’Ampolla i Deltebre 
 

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 21 de 
maig de 206, va aprovar el Conveni a signar amb els ajuntaments i EMD  següents 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 l’Ampolla i Deltebre.  
 
El conveni preveu que els ajuntaments lliuraran al Consell Comarcal del Baix Ebre, abans 
del 30 de novembre de 2016, la documentació justificativa de l’actuació. 
 
Els Ajuntaments de l’Ampolla i Deltebre, prèviament a aquesta data final, han sol·licitat un 
ajornament del termini per justificar l’actuació atès que no han finalitzat les obres 
corresponents. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’actuació sobre el territori, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Modificar la clàusula segona del conveni aprovat pel ple del Consell Comarcals del 
Baix Ebre en data 21 de maig de 2016 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 els ajuntament de l’Ampolla i de Deltebre, en els següents 
termes: 

 
ON DIU: 
 
 

Segon. L’Ajuntament de __________ lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre , abans 
del 30 de novembre de 2016, la següent documentació relativa a l’execució de les 
actuacions: 

 
 
DIRÀ  
 

Segon. L’Ajuntament de __________ lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre , abans 
del 31 de març de 2017, la següent documentació relativa a l’execució de les 
actuacions: 

 
 

Segon. Notificar aquest acord als ajuntament de l’Ampolla i Deltebre i a la Diputació de 
Tarragona per a la seva efectivitat i coneixement. 

 
 
PUNT 11è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud  de subvenció del 
Programa Projectes Singulars 
 

El President del Consell Comarcal del Baix Ebre, la Secretària d’Organització de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, el  Director de l’Institut pel Desenvolupament de la 
Formació i l’Ocupació, el President del Grup d’Esplai Blanquerna, el President del Consorci de 
Polítiques Ambiental de les Terres de l’Ebre, juntament amb l’Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Tortosa, van presentar una sol·licitud, d’acord amb les disposicions de  
l’ORDRE TSF/289/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars, 
 
En aquest marc, es voluntat de les entitats signants del present Conveni treballar 
conjuntament per assolir els següents objectius del Programa que es concreten en:  
 
1. Millorar l'ocupabilitat de les persones joves, mitjançant accions de qualificació i foment de la 
inserció.  

 

2. Formar a les persones joves en competències professionals de l’àmbit de l'agricultura 
sostenible, i d'altres àmbits vinculats al sector agroalimentari (Kit emprenedoria agrària, TIC’s, 
curs auxiliar de magatzem, curs carretó, curs fitosanitaris, curs manipulador d’aliments, curs 
de riscos laborals agrari i curs de motosserra).  
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3. Foment de la emprenedoria de les persones joves en el sector agroalimentari. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’ensenyament, cultura, joventut i esports, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta 
els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni  Regulador entre Ajuntament de Tortosa i les entitats Agrupades, 
Consell Comarcal del Baix Ebre, UGT Catalunya, IDFO, Grup d’Esplai Blanquerna, COPATE, 
per a les actuacions a realitzar en el Marc del Programa Singulars, per raó del qual es 
comprometen a realitzar les actuacions descrites en l’annex a aquest conveni, amb els 
corresponents indicadors en base a la distribució d’actuacions a realitzar i en els termes 
establerts en l’ORDRE TSF/289/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels 
projectes singulars i en base al pla de treball presentat per l’entitat promotora Ajuntament de 
Tortosa, en representació de les entitats agrupades signants. 
 
Segon- Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat  d’aquest acord. 

 
PUNT 12è. Aprovació, si s’escau, del canvi de membre del Consell 
d’Administració de Baix Ebre Innova, SL 
 

El Capítol III del Estatuts de la societat de capital comarcal BAIX EBRE INNOVA, SL regula 
els òrgans i, concretament, el Consell d’Administració. Així, en l’article 15  es disposa que 
estarà format per un nombre de membres determinat pel Ple del Consell Comarcal, no inferior 
a tres ni superior a dotze  i que aquests seran designats pel Ple del Consell Comarcal del Baix 
Ebre entre persones que reuneixin les qualificacions professionals necessàries, garantint la 
participació de tots els grups polítics presents al Ple del Consell Comarcal. 
 
Amb data 23 de julil de 2015, el Ple del Consell Comarcal del baix Ebre, va acordar el 
nomenament dels membres actuals. 
 
En representació del grup comarcal del CiU es va nomenar la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, el 
Sr. Joan Pere Gómez i la Sra. Elisabeth Zapater Alifonso 
 
En data 29 de juliol de 2016, el portaveu del grup comarcal de CiU sol·licita a aquesta 
Presidència que es procedeixi a la substitució del Sr. Josep Pere Gómez Comes pel Sr. Rafel 
Tomàs Royo. 
 
Vista la petició, per tal de donar viabilitat a la petició formulada, el President va resoldre la 
substitució. 
 
Atesa l’obligatorietat de nomenar el s membres del Consell d’Administració per acord del ple 
de la Corporació 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal de 
Governació, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Substituir el membre del Consell d’Administració de la societat Baix Ebre Innova, SL, 
Sr. Josep Pere Gómez Comes, pel Sr. Rafel Tomàs Royo. 
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Segon. Traslladar aquest acord al secretari del Consell d’Administració de Baix Ebre Innova, 
SL per al seu coneixement i efectes i per a la seva tramitació i efectivitat 

 
PUNT 13è. Aprovació, si s’escau, de l’aval a Baix Ebre Innova, SL per a 
concertació d’una operació de tresoreria 
 

Vist que amb data 5 de desembre de 2016 , es va iniciar el procediment per a la concessió 
d'un aval per import 140.000,00 € destinat a garantir l'operació de tresoreria que ha hagut de 
concertar Baix Ebre Innova, SL per la prestació dels cursos ocupacionals. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat amb el 
que estableix l'article 52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març . i de conformitat la disposició 
addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real 
Decret Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta,  es proposa al Ple l'adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’aval a favor de Baix Ebre Innova, SL, per la concertació d’una operació de 
tresoreria per import de 140.000,00 euros, amb CaixaBank, SA . 
 
SEGON . Notificar el present acord a l'Entitat adjudicatària, citant per a la signatura del 
corresponent contracte . 
 
TERCER . Remetre una còpia de l'expedient tramitat a la Comunitat Autònoma , per a la seva  
presa de coneixement. 

 
PUNT 14è. Aprovació, si s’escau, de nomenament de representant al Consell 
Assessor de l’IDECE 
 

El Decret Legislatiu 1/2003, de 8 de gener, aprova el Text refós de la Llei de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (DOGC núm. 3802, de 17 de gener de 2003) 
 
L’article 9 de l’esmentat Decret crea el Consell Assessor, com un òrgan de caràcter 
consultiu, en el que hi ha representades les parts interessades, públiques i privades, de les 
comarques de l’Ebre. Igualment, estableix que són membres del Consell Assessor un 
representant de cada un dels quatre consells comarcals de les comarques de l’Ebre. 
 
Atès que s’ha de procedir a la renovació d’aquest òrgan de govern, el President de l’Institut 
ha sol·licitat al Consell Comarcal del Baix Ebre la designació de la persona que representés 
la nostra institució. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Governació, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar representant del Consell Comarcal del Baix Ebre al Consell Assessor de 
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, el Sr. Roger Aviñó Martí. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre, per tal que produeixi l’efecte corresponent. 
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PUNT 15è. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2017 i 
annexos preceptius 
 

El Sr. Daniel Andreu, exposa llargament els principals punts i aspectes a destacar de la 
proposta de pressupost presentat per debatre i si s’escau, aprovat al plenari. 
 
El Sr. Segarra, portaveu del griu comarcal del PP, manifesta que un cop realitzades diverses 
consultes del seu entorn i vist el dictamen, donarà el vot afirmatiu a la proposta de pressupost. 
 
El Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal d’Entesa, en la seva intervenció destaca aspectes 
positius del pressupost presentat, com són l’augment de les beques de menjador, o el nou 
programa per crear ocupació, encara que sigui reduït, considera positiva aquesta aposta per 
crear ocupació a la nostra comarca, o també considera positiu la part que corresponent als 
col·lectors d’Aldover, una reivindicació veïnal des de fa molt temps. 
 
Afegeix el Sr. Jordan que votarà en contra d’aquests pressupostos, ja no s’ha fet la planta 
d’envasos que s’havia de fer a l’Aldea, que ja estava pressupostat l’any 2015 i 2016, i per fets 
com aquest votarà en contra del pressupost, ja que des de l’oposició cal un vot d’alerta a 
l’actual govern comarcal. 
 
Finalitza el Sr. Jordan apuntant que aquest pressupost, tal com ha dit abans té coses 
positives però també d’altres de negatives, i cal votar negativament a la proposta de 
pressupost comarcal per tal d’alertar al govern de que l’oposició vetllarà pel compliment del 
pressupost aprovat. 

 
Tot seguit, intervé el Sr. Joaquin del Pino, en nom del grup comarcal de CiU, que anuncia que 
s’abstindran en la votació sobre el punt en qüestió. Afegeix seguidament els motius del seu 
sentit del vot. 
 
Primerament agraeix la tasca feta des de la gerència, intervenció i concretament de la 
interventora comarcal. Afegeix però que són uns pressupostos molt tècnics, sense aportació 
política, el que fan són aplicar els convenis de la Generalitat, que recorda que estan pendent 
d’aprovar ja que encara no ha aprovat el seu pressupost. 
 
Afegeix que caldria un augment de les aportacions als ajuntament, i que el govern hauria de 
fer un esforç per a que fos així, també destaca l’augment del capítol de personal i les 
retribucions als alts càrrecs, Destaca també que l’arranjament de la seu que s’ha de finançar 
en crèdit, així com també la via cicloturística del Carrilet, que estava prevista en una 
subvenció des de turisme i ara esta pressupostada en recursos propis. 

 
Finalitzades les intervenciones,  
 

Examinat l'expedient instruït en virtut de l'aprovació del Pressupost Consolidat de la 
Corporació per a l'exercici econòmic del 2017 amb els documents que l'integren, així com les 
seves bases d'execució i la plantilla de personal de l'Entitat. 
 
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb subjecció a les disposicions 
vigents. 
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D'acord amb el que disposa el títol VI, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i el RD 500/90, de 20 
d'abril, que desenvolupa l'esmentat títol en referència al contingut i aprovació dels 
pressupostos de les entitats locals i la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’Afers Interns, amb els vots a favor dels 6 consellers comarcals presents del grup 
d’Esquerra, amb els dels 5 membres presents del grup comarcal del PSC i amb el vot 
favorable del conseller comarcal del PP, amb l’abstenció dels 9 membres presents del grup 
comarcal de CiU, i amb el vot en contra del conseller d’Entesa, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre 
per a l'exercici econòmic de 2017, anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de  
16.980.858,44 € (setze milions nou-cents vuitanta mil vuit-cents cinquanta-vuit euros i 
quaranta-quatre cèntims) i d'acord amb el següent detall per capítols: 

 
 

Capítol Denominació Consignació 

 INGRESSOS  

 A.- OPERACIONS CORRENTS  

3 Taxes i altres ingressos 200.440,00 

4 Transferències corrents 14.786.192,66 

5 Ingressos patrimonials 17.048,08 

 B.- OPERACIONS DE CAPITAL  

7 Transferències de capital 1.897.177,70 

9 Passius financers 80.000,00 

 TOTAL INGRESSOS 16.980.858,44 

 DESPESES  

 A.- OPERACIONS CORRENTS  

1 Despeses de personal 3.960.248,50 

2 Compra de béns corrents i serveis 9.601.416,03 

3 Despeses financeres 35.741,74 

4 Transferències corrents 1.209.476,50 

5 Fons de contingència 46.528,98 

 B.- OPERACIONS DE CAPITAL  

6 Inversions reals 1.881.372,70 

7 Transferències de capital 95.805,00 

9 Passius financers 150.268,99 

 TOTAL DESPESES 16.980.858,44 

 

El Pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre queda integrat per: 
 
a. El Pressupost del Consell Comarcal per import de 16.797.582,27€ en despeses i en 
ingressos. 
b. El Pressupost de la societat Baix Ebre Innova, SL per import de 191.776,17 € en 
despeses i ingressos. 
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Segon.-  Aprovar les bases d’execució de l’esmentat pressupost general, així com la 
plantilla del personal d’aquest Consell Comarcal del Baix Ebre que comprèn tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’aprovació inicial del pressupost, mitjançant un anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler de la Corporació, per un període de quinze 
dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant el Ple d'aquest Consell Comarcal. Si s'acaba l'esmentat termini sense presentar-se 
reclamacions s'entendrà com a definitivament aprovat, sense necessitat d'un nou acord 
plenari. 

 
 
PUNT 16è. Propostes d’urgència 
 
No se’n produeixen 
 
 
PUNT 17è. Torn de control, precs i preguntes. 
 
No se’n produeixen 
 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 11:00 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, 


