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ACTA 12/2020 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier      
      
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviño i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep  
Galbe Mauri, Eladi  
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Jordan Farnós, Jordi 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Osorio Canterero, Francisco Javier  
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Audí, Domingo 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També són presents a la sessió: 

 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 
 
CANVI DE DATA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA :  
L'acord que estableix la periodicitat de les sessions plenària ordinàries d'aquest 
Consell Comarcal preveu que si la data fos festiva o concorri alguna circumstància 
excepcional que ho motivi, el President podrà variar la data de la sessió plenària 
ordinària sense que variï el tipus de sessió. Al mes de desembre de 2020, el dia 
previst per la sessió plenària ordinària coincideix amb el dia de Nadal, per la qual cosa 
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el President ha disposat la celebració del Ple una setmana abans de la data que 
correspondria.  
 
CONVOCATÒRIA TELEMÀTICA  
 
L'article 46.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa: 3. 
En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc 
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera 
desproporcionada el funcionament normal del règim presencial de les sessions dels 
òrgans col·legiats de les entitats locals, aquests, un cop apreciada la concurrència de 
la situació descrita per l’alcalde o el president o qui vàlidament els substitueixi a 
l’efecte de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, es poden constituir, fer 
sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que 
els seus membres participants es trobin en territori espanyol i en quedi acreditada la 
identitat. Així mateix, s’ha d’assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la 
sessió, i s’han de disposar els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o 
secret d’aquelles segons escaigui legalment en cada cas. Als efectes anteriors, es 
consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, les videoconferències, o 
altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat 
tecnològica, la participació política efectiva dels seus membres, la validesa del debat i 
la votació dels acords que s’adoptin. La situació actual de risc per la població per la 
propagacio del virus COVID19 es troba en un punt de gravetat per raó de la qual s'ha 
decretat l'estat d'alarma i s'han adoptat diverses mesures de control de la mobilitat a fi 
d'evitar contactes i contagis.  
 
Per tant, en aquest marc de risc col.lectiu i absoluta necessitat d'evitar contactes 
socials, s’ha desenvolupat la sessió de forma telemàtica. 
 
Sent les 14:00 hores del dia 18 de desembre de 2020, es reuneixen sota la 
Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, 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 del President del Consell, Sr. Xavier Faura 
Sanmartín,  de data 15 de desembre de 2020, sota el següent ordre del dia: 
 
  
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de les sessions anteriors de data 25 i 30 de setembre de 
2020. 
 
PUNT 2n.-  Expedient 1251/2020. Donar compte de resolucions de Presidència 
 
PUNT 3r.-  Expedient 1188/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
diferents ajuntaments de la comarca per a desenvolupament del Programa Treball i 
Formació: convocatòria COVID 
 
PUNT 4rt.- Expedient 1229/2020. Aprovació, si s'escau, de la regularització del cost 
del servei de residus, exercici 2019 i 2020 
 
 PUNT 5è.- Expedient 1228/2020. Aprovació, si s'escau, dels costos dels serveis 
socials bàsics per a l'exercici 2021 
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PUNT 6è.- Expedient 1176/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
entitats locals de Terres de l'Ebre per al Servei del Banc d'Ajudes Tècniques, 2021-
2025 
  
PUNT 7è.- Expedient 1805/2019. Aprovació, si s'escau, de la liquidació de costos del 
servei de Banc d'Ajudes Tècniques, exercici 2020 
  
PUNT 8è.- Expedient 745/2020. Aprovació, si s'escau, del document i signatura de la 
III Addenda al Contracte Programa de serveis socials, exercici 2020  
  
PUNT 9è.- Expedient 1226/2020. Aprovació, si s'escau, de Addenda pel manteniment 
de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials 
 
 PUNT 10è.- Expedient 1001/2020. Aprovació, si s'escau, el conveni amb l'ICAA per al 
servei de l'ICIF exercici 2021 
  
PUNT 11è.- Expedient 799/2020. Aprovació, si s'escau, de l'acceptació de les 
adhesions municipals al IV Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del Baix 
Ebre 
  
PUNT 12è.- Expedient 1137/2020.Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
l'Agència de l’habitatge de Catalunya per a l’ús d'un habitatge per destinar-lo al servei 
residencial d'urgència 
 
PUNT 13è.- Expedient 1220/2020. Aprovació, si s'escau, de la creació del servei 
d'acolliment residencial d'urgència i el seu reglament 
  
PUNT 14è.- Expedient 1145/2020. Aprovació inicial, si s'escau, de l'establiment del 
preu públic pel servei d'acolliment residencial d'urgència i l'ordenança reguladora 
  
PUNT 15è.- Expedient 1227/2020. Aprovació inicial, si s'escau del 10è expedient de 
modificació de crèdits al pressupost comarcal per a l'exercici 2020 
 
 PUNT 16è.- Expedient 888/2020.Remissio al Ple del pla anual de control financer 
  
PUNT 17è.- Expedient 1050/2019. Donar compte de la superació del Pla econòmic 
financer 2019-2020 
 
 PUNT 18è.- Expedient 1232/2020. Moció del grup comarcal Ciutadans-partit de la 
Ciutadania (C'S) per a la readmissió al Consell d'Alcaldes dels diferents portaveus dels 
grups del CCBE 
  
PUNT 19è.- Propostes d'urgència 
 
PUNT 20è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària 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. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4 

PUNT 1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha 
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 
consellers comarcals presents, l’acta 11/2020 de la sessió ordinària de data 26 de 
novembre de 2020. 
 
PUNT 2n. Expedient 1251/2020. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2020-
0319 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 
795/2020 -- Múltiples interessats -- BONIFICACIONS 
TRANSPORT NO OBLIGATORI, CURS 2020-2021 -- 

795/2020 

RP 2020-
0318 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 
1237/2020 -- AJUTS PER A L'ASSISTÈNCIA A LLARS 
D'INFANTS, 2a adjudicació -- 

1237/2020 

RP 2020-
0317 

Expedient 1960/2018 -- 52603870H SONIA MARZO 
BERNAT -- Contractacio treballadora familiar Sonia Marzo 
Bernat -- 

1960/2018 

RP 2020-
0316 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 870/2020 -- 
Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIÓ DE 
MONITORES I EMPLATADORES. MENJADOR 
ESCOLAR. CURS 2020-2021 -- 

870/2020 

RP 2020-
0313 

SIA 2126637 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 
1118/2020 -- Múltiples interessats -- REVISIONS D'AJUTS 
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2020-2021 -- 

1118/2020 

RP 2020-
0315 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 
1035/2020 -- Múltiples interessats -- BAIXES AJUTS 
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2020-2021 -- 

1035/2020 

RP 2020-
0314 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 
1034/2020 -- Múltiples interessats -- COMPACTACIONS 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2020-2021 -
- 

1034/2020 

RP 2020-
0312 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 
1151/2020 -- AJUTS PER A L'ASSISTÈNCIA A LLARS 
D'INFANTS, 1a adjudicació -- 

1151/2020 

RP 2020-
0311 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 
2657/2018 -- 40929385B Maria del Carmen Salamo 
Castells -- Contractació treballadora familiar Carmen 
Salamo Castells -- 

2657/2018 

RP 2020-
0310 

Expedient 2620/2017 -- 40933416V NEUS TIÑENA 
CALDUCH -- Contractació treballadora familiar borsa de 
treball Neus Tiñena -- 

2620/2017 
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RP 2020-
0309 

SIA 2126638 -- Expedient 1767/2019 -- Contractació 
Dinamitzadors cívics-Fitxa 44 Contracte Programa -- 

1767/2019 

RP 2020-
0308 

Expedient 2546/2017 -- 40920280Z REGINA RIUS MAURI 
-- Contractació treballadora familiar procedent borsa de 
treball Regina Rius Mauri -- 

2546/2017 

RP 2020-
0307 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- 
Expedient 727/2020 -- Q0801272F Altres ens Públics 
Barcelona, Q0801272F SERVEI D'OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ COVID-19. CONVOCATÒRIA 
EXTRAORDINÀRIA 2020 -- 

727/2020 

RP 2020-
0306 

Expedient 896/2017 -- 47829766R CINTA TOLOS 
CASADO, 47829766R CINTA TOLOS CASADO -- 
Contractació treballadora familiar Cinta Tolos Casado -- 

896/2017 

RP 2020-
0305 

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1194/2020 -- 
contractació Neus Pons Carles, tècnica dinamitzadora de 
projectes ocupacionals -- 

1194/2020 

RP 2020-
0304 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 
1150/2020 -- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 3a 
adjudicació -- 

1150/2020 

RP 2020-
0303 

SIA 2126638 -- Expedient 465/2020 -- Múltiples interessats 
-- PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2020 -- 

465/2020 

RP 2020-
0302 

SIA 2165410 -- Expedient 1181/2020 -- P4318300C 
AJUNTAMENT DE CAMARLES -- PROCEDIMENT 
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS 
CAMIO CISTERNA - AJUNTAMENT DE CAMARLES, 
CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'ARROS -- 

1181/2020 

RP 2020-
0301 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- 
Expedient 596/2020 -- Q0801272F SERVEI D'OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA -- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
PROGRAMA 30 PLUS. CONVOCATÒRIA 2020 -- 

596/2020 

RP 2020-
0300 

SIA 2165352 -- Expedient 1168/2020 -- COMISSIÓ 
SERVEI A LES PERSONES - NOVEMBRE 2020 -- 

1168/2020 

RP 2020-
0299 

SIA 2165352 -- Expedient 1168/2020 -- COMISSIÓ 
SERVEI A LES PERSONES - NOVEMBRE 2020 -- 

1168/2020 

RP 2020-
0297 

SIA 2165352 -- Expedient 1168/2020 -- COMISSIÓ 
SERVEI A LES PERSONES - NOVEMBRE 2020 -- 

1168/2020 

RP 2020-
0298 

SIA 2165352 -- Expedient 1168/2020 -- COMISSIÓ 
SERVEI A LES PERSONES - NOVEMBRE 2020 -- 

1168/2020 

RP 2020-
0296 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 870/2020 -- 
Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIÓ DE 
MONITORES I EMPLATADORES. MENJADOR 
ESCOLAR. CURS 2020-2021 -- 

870/2020 
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RP 2020-
0295 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- 
Expedient 726/2020 -- Q0801272F Altres ens Públics 
Barcelona, Q0801272F SERVEI D'OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ JOVES TUTELATS I EX-
TUTELATS. CONVOCATÒRIA 2020 -- 

726/2020 

 
 
PUNT 3r. Expedient 1188/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
diferents ajuntaments de la comarca per a desenvolupament del Programa 
Treball i Formació: convocatòria COVID. 
 
La resolució TSF/1419/2020, del 16 de juny, obria la convocatòria per a l’any 2020 per 
a la concessió de subvencions que preveu el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig per al 
Programa Treball i Formació, amb bases reguladores aprovades a l’ordre 
TSF/156/2018, del 20 de setembre, modificada per l’ordre TSF/119/2020, de 7 de juny 
i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer. 
 
L’objectiu és l’execució de contractes laborals amb formació obligatòria per a 8 
persones per a la millora de la seva ocupabilitat a través d'actuacions d’experiència 
laboral i formativa.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre va acollir-se a aquesta convocatòria i, amb aquesta 
finalitat, va preparar un projecte que preveu la contractació de diverses persones que 
hauran de realitzar accions d’experiència laboral que no poden tenir caràcter 
estructural i amb un clar interès social en tasques que han de ser competència del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
En relació a aquest marc competencial, les tasques a realitzar per part dels 
participants als Programa Treball i Formació estan relacionades amb les següents 
accions: 
 
.Suport al ciutadà a l’activació socioeconòmica.  
.Conservació, Millora, control i recepció en edificis propis. 

 
Aquesta accions, en molts casos, s’ha d’executar en diferents punts de la Comarca del 
Baix Ebre, per aquest motiu es considera molt convenient la distribució dels 
participants del Programa Treball i Formació pels diferents Municipis de la Comarca 
del Baix Ebre, excepte el Municipi de Tortosa, donat que ja disposa de subvenció 
pròpia atorgada en relació al Programa Treball i Formació en la mateixa convocatòria 
extraordinària. 
 
A fi de concretar les accions dels treballadors i els municipis de desenvolupament, s’ha 
considerat oportú signar un conveni de col·laboració amb els ajuntaments, per la qual 
cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal d’activació 
econòmica i esports, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
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Primer. Aprovar el model de conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca que 
acullen treballadors inclosos en el Programa, que seguidament es transcriu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT ......................... PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
ADREÇAT A PERSONES INSCRITES AL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA COM A 
DEMANDANTS D’OCUPACIÓ NO OCUPADES (DONO) A PARTIR DEL 16 DE MARÇ DE 2020 
(INCLÒS) I, PERSONES EN RISC DE CAURE EN SITUACIÓ D’ATUR DE LLARGA DURADA NO 
PERCEPTORES DE PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ O SUBSIDI NI AJUTS 
 

 
REUNITS 

 

D’una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre,  
 
I de l’altra, la Sra. ... / el Sr.  Alcaldessa-Presidenta / Alcalde-President de l’Ajuntament d’........................,  
 
 

INTERVENEN 

 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat per 
aquest acte per acord del  Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 18.12.2020. 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document , i 
 
 

EXPOSEN 
 

I. El Departament Afers Socials, Treball i Famílies, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha 
posat en marxa un programa específic de treball i formació amb l’objectiu de millorar la qualificació 
professional de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència laboral derivada d’un 
contracte de treball subvencionat i la formació transversal que han de rebre les persones participants 
durant el contracte de treball.  

 
En aquest sentit, s’ha aprovat l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, 
publicada en el DOGC núm. 7713 de 26 de setembre de 2018, en endavant l’ORDRE i s’obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions  per a l’any 2019  amb resolució TSF/1419/2020, de 
16 de juny, en endavant la CONVOCATÒRIA publicada en el DOGC núm. 8159 de 22 de juny de 
2020. 

 
 

II. Als efectes d’aquest programa, les persones contractades en el marc d’aquest programa han d’estar 
inscrites a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupades i han de complir tots els 
requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura, 
segons l’ORDRE s'entén per persones en situació d'atur les persones inscrites a l'oficina de Treball 
com a demandants d'ocupació no ocupades a la data immediatament anterior a la presentació de la 
corresponent oferta de treball, situació que s'ha de mantenir fins a la data d'inici de la contractació 
laboral subvencionada. 
 

III. L’ORDRE estableix tres tipus d’accions: 
 

a. Accions d’experiència laboral: Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones 
destinatàries mitjançant la contractació laboral, per part de l’entitat beneficiària o ens 
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instrumental, en cas d’encàrrec de gestió, de les persones destinatàries per a la realització de 
treballs de caràcter públic i interès social i sempre porten aparellada un compromís de realització 
d’accions formatives. 
 
Aquests treballs són competència del Consell Comarcal del Baix Ebre. El treballs a realitzar no 
tindran caràcter estructural i han d’estar directament relacionats amb l’interès social que 
persegueix el projecte. 
 
El projecte contempla  accions de consideració supramunicipal, i on el Consell Comarcal exerceix 
la seva competència.  
 
D’acord amb l’article 25.c del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, no existeix impediment per tal que 
l’administració local li delegui o encarregui la competència local a un consell comarcal, sempre i 
quan aquesta delegació o encàrrec de gestió es realitzi amb l’instrument jurídic adequat (article 9 
i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.) 

 
Accions formatives: Aquestes accions consisteixen en la realització d’una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones destinatàries dels projectes d’experiència laboral. 
Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones participants al programa i ha d’estar 
relacionada preferentment amb el treball que desenvolupa i s’ha d’impartir durant el contracte de 
treball, dins de l’horari laboral. Les entitats beneficiàries podran sol·licitar accions de formació 
transversals en lloc de professionalitzadora quan el mapa formatiu del territori no disposi 
d'entitats acreditades per impartir una especialitat adient al projecte, o quan les persones a qui 
tenen previst adreçar el projecte tenen dificultats per accedir a les accions de formació conduents 
a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. 

. 
La formació haurà de tenir una durada de 60 hores. 

 
 

IV. Amb data 8 de juliol de 2020, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va presentar la sol·licitud 
d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, per als següents projectes 
d’experiència professional: 

V.  
- Suport al ciutadà a l’activació socioeconòmica 

 
VI. A data 9 d’octubre de 2020, la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt l’atorgament al 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la subvenció, en relació amb la sol·licitud, per al 
projecte presentat. 
 
En aquest context, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i l’AJUNTAMENT ............... tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a regular la relació, la participació, les obligacions, la 
coordinació i la cooperació d’ambdues institucions per a la realització del Programa de Treball i 
Formació, en l’àmbit del projecte Suport al ciutadà a l’activació socioeconòmica, adreçat a persones 
inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades 
(DONO) a partir del 16 de març de 2020 inclòs (Línia COVID), i a persones en risc de caure en 
situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts 
(Línia PANP-COVID) que subjecten en les següents 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
I. L’ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al 

Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, publicada en el DOGC núm. 
7713 de 26 de setembre de 2018, i la CONVOCATÒRIA per a la concessió de subvencions per a 
l’any 2020 amb resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, publicada en el DOGC núm. 8159 de 22 de 
juny de 2020. 

 
II. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de Catalunya 
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i 
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entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i 
per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest conveni 
de col·laboració que subjecten als següents 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 

Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en endavant CONSELL COMARCAL, i 
l’AJUNTAMENT D’ ................., en endavant l’AJUNTAMENT, per a la realització del programa Treball i 
Formació adreçat a  
a persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no 
ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs; persones en risc de caure en situació 
d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts segons publicat 
al DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, en el DOGC núm. 8128 de 7 de maig de 2020, i la 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA per a la concessió de subvencions  per a l’any 2020 amb resolució 
TSF/1419/2020, de 16 de juny, publicada en el DOGC núm. 8159 de 22 de juny de 2020. 
 
Segon. Projectes d’accions d’experiència laboral 

 
En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació 
adreçat a persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no 
ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020 (aquest inclòs) i a persones en risc de caure en 
situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts, el 
CONSELL COMARCAL, en relació a L’AJUNTAMENT esmentat hi desenvoluparà el projecte d’accions 
d’experiència laboral següent:  
 

 
En data 09/10/2020, el Servei D’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement el projecte amb el 
número d’expedient: SOC053/20/000024 

 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  

 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 
 

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral: 
 

 
a) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establers a l’ORDRE i 

CONVOCATÒRIA, les persones destinatàries del Programa, sempre i quan les oficines de treball 
derivin més d’un candidat. 

b) Prestar la cooperació amb l’AJUNTAMENT per a l’execució del projecte en l’àmbit del seu 
municipi, mitjançant la contractació laboral del/la treballador/a, la qual serà realitzada per l’ens 
comarcal assumint totes les responsabilitat de caràcter laboral, així com de la seva gestió. 
 
El contracte de treball haurà de tenir obligatòriament una durada de nou mesos. La jornada 
laboral haurà de ser del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb els criteris establerts 
a l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA. 
 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els correspongui abans de la 
finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de contracte. 
 

Ajuntament Nom del projecte 
Nombre de treballadors 
destinats  a L’AJUNTAMENT 

........................ 
SUPORT AL CIUTADÀ A 
L’ACTIVACIÓ 
SOCIOECONÒMICA 

...... 
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c)  Seleccionar i contractar les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió del contracte del 
treballador/a. 
 

 
2. Pel que fa a les accions formatives: 

 
a) Impartir l’acció formativa als treballadors contractats dins de la jornada laboral del contracte de 

treball, d’acord amb allò que preveu l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, sens perjudici de les 
eventuals modificacions de l’ORDRE i/o dels criteris o instruccions que a aquest efecte faci el 
Servei d’Ocupació de Catalunya.  

 
La formació haurà de tenir una durada de 60 hores. 
 
La formació programada en la sol·licitud de subvenció, i per tant, obligatòriament a realitzar serà: 
 
- Mòdul 1: ADG Intel·ligència emocional (30 hores) 
- Mòdul 2: ADG Habilitats de Comunicació (30 hores) 
VII.  

 
b) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l’altra documentació relacionada amb la 

subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l’objecte de la subvenció, o bé, des de la data de 
presentació dels justificants corresponents, si és anterior. 
 

c) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material 
escrit producte de l’actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de difusió contingudes de 
l’ORDRE. 
 

d) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció de riscos 
laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes en el pacte Cinquè 
d’aquest conveni. 
 

e) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos 
laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

f) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants. 
 

g) Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d'acord amb la modalitat del 
contracte, emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-los 
les mesures adequades per a la seva adequada protecció, garantir l'aplicació d'igualtat de tracte 
entre homes i dones, així com dels principis d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, 
d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible, i qualsevol 
altra obligació legal o reglamentària, que els pugui afectar. 

 
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 

L’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral: 
 

a) Trametre al CONSELL COMARCAL l’acceptació de la destinació laboral d’un participant al 
Programa Treball i Formació 
 

b) Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en el compliment de l’objectiu, execució del/s 
projecte/s, realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió 
de la subvenció i acreditar-ho davant el CONSELL COMARCAL en les formes i terminis 
establerts. 

 
c) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 
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correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de 
riscos laborals d’aplicació, i comunicar-ho al CONSELL COMARCAL 

 
d) Assegurar-se que els participants localitzats al Municipi desenvolupin les tasques 

competència del CONSELL COMARCAL de: 
 

- Suport al ciutadà a l’activació socioeconòmica 
 
En aquest sentit, les tasques a realitzar per part del treballador seran les descrites a 
continuació: 
 
1. Recolzament a clients i comerciants en mercats municipals i comerç local. 

2. Transport públic adaptat 

3. Informació en Serveis Municipals 

4. Acompanyament a ciutadans integrants de col·lectius vulnerables al COVID-19 

5. Adaptació a la formació telemàtica 

6. Transport de material i condicionament d’espais educatius 

 
e) En cas  de realitzar accions no contemplades en les competències del CONSELL 

COMARCAL, l’Ajuntament haurà de: 

 
- Motivar i justificar l’objectiu, la manera i les despeses relacionades a través d’una 

sol·licitud que es trametrà electrònicament al CONSELL COMARCAL. 

 
- Delegar la competència local corresponent, sempre i quan aquesta delegació es 

realitzi amb l’instrument jurídic adequat (article 9 i següents de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic). 

 
f) Trametre els informes de seguiment mensuals al CONSELL COMARCAL amb la 

documentació adjacent. 

 
2. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció de 

riscos laborals, seguretat i salut dels treballadors i complir les obligacions que li són establertes 

al pacte Cinquè d’aquest conveni. 

 
3. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb la realització del Programa. 
 

4. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.   
 

5. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota la informació o documentació 
relativa al seguiment de les accions següent: 
 
- Informe de Seguiment Mensual (en format editable un cop al mes i durant els primers de 10 

dies del mes posterior) 
- Imatges i/o fotografies de les tasques realitzades pel treballador (degudament referenciades 

a l’Informe de Seguiment Mensual) 
- Formulari Diari de Seguiment de Tasques (escanejat i original durant els primers de 10 dies 

del mes posterior) 
- Gestió d’Equips. Annex 11 (document emmarcat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals 

del Consell Comarcal del Baix Ebre on s’hi detallen les eines disponibles i a utilitzar pel 
treballador en el Municipi, a l’inici de les accions) 

- Sol·licitud de Permís (document signat pel treballador) 
 

6. Sotmetre’s a actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que 
corresponguin al Servei d’Ocupació de Catalunya, o a altres òrgans competents, tant nacionals 
com comunitaris, aportant tota la informació que sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors. 
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7. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors de realització i de resultats corresponents a 
l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que estableixi l’ORDRE i la 
CONVOCATÒRIA i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL.   
 

8. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació. 
 

9. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest servei 
d’acord amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 

10. A la finalització del període contractual, aportar al CONSELL COMARCAL l’import de700,00 € en 
concepte de participació en les despeses socials i d’equipament del treballador. 

 
11. Fer-se càrrec, en el cas que el/s treballador/s seleccionat/s no resideixin en el municipi de 

.............................., del cost dels desplaçaments del/s mateix/os per assistir al lloc de treball. El 
CONSELL COMARCAL inclourà el pagament d’aquests desplaçaments en la nòmina del 
treballador/s destinat/s a ……………… i, posteriorment, l’ AJUNTAMENT remunerarà 
mensualment aquest cost al CONSELL COMARCAL. El cost resultant serà la suma mensual dels 
kilòmetres realitzats pel treballador/s d’anada i tornada entre la seu central del CONSELL 
COMARCAL (TORTOSA) i …………………, aplicant el cost per kilòmetre estàndard per als 
treballadors del CONSELL COMARCAL. Si el treballador resideix en un Municipi més proper a 
................... que el CONSELL COMARCAL, llavors els costos de desplaçament seran a suma 
mensual dels kilòmetres realitzats pel treballador/s d’anada i tornada entre el Municipi de 
residència del treballador i ……………….. 
 

12. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals   
 

 
1. Els contractes de treball corresponents a les accions d’experiència laboral s’hauran d’iniciar com 

a màxim el 4 de desembre de 2020 i hauran de finalitzar com a màxim el 3 de setembre de 2021, 
sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE i/i CONVOCATÒRIA. 
 

2. L’execució de les accions no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de les 
obligacions següents:    

 
a) EL CONSELL COMARCAL realitzarà una avaluació dels riscos laborals i la planificació inicial 

de l’activitat preventiva del lloc de treball on el treballador desenvoluparà les seves tasques a 
l’AJUNTAMENT, sense perjudici que aquestes puguin ser modificades d’acord amb el que 
preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  
 

b) El CONSELL COMARCAL dotarà al/s treballador/s contractat/s de l’equip de protecció 
individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de l’ inici del 
treball de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat 
preventiva definitiva. L’Ajuntament abonarà al CONSELL COMARCAL el cost del/s equip/s de 
protecció individual lliurat/s al/s treballador/s. L’abonament el farà directament a través de la 
factura del proveïdor/s del material. 

 
c) El CONSELL COMARCAL es farà càrrec de la formació en seguretat i salut dels treballadors i 

la vigilància de la salut, que es realitzaran a les instal·lacions del CONSELL COMARCAL i/o 
l’empresa externa encarregada. 

 
d) El CONSELL COMARCAL ha de implementar un document de control d’entrega d’equips de 

protecció individual. 
 
e) L’AJUNTAMENT s’assegurarà d’implementar juntament amb el treballador del document 

“Seguiment Diari d’Incidents/accidents” que haurà de trametre durant els 10 primers dies de 
cada mes. 
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Sisè. Vigència   

 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al compliment 
de les obligacions que s’hi contenen.     
 
Setè.  Extinció   

 
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
 

a) L’acord entre les parts.  
 

b) El compliment del període de vigència. 
 

c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol 
de les parts 

 
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.    

 
Vuitè. Jurisdicció 
 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, despès de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen electrònicament. 
 
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE       Per part de l’AJUNTAMENT D’........... 
 
 
Segon. Notificar l’acord als ajuntaments i facultar el President del Consell per a la 
signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 4t.- Expedient 1229/2020. Aprovació, si s'escau, de la regularització del 
cost del servei de residus, exercici 2019 i 2020. 
 
En aquests punt els portaveus dels grups comarcals de Ciutadans, Movem Terres de 
l’Ebre, PSC i ERC voten a favor de la proposta presentada. 
 
La Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, manifesta que el seu grup 
s’abstindrà a la votació, ja que considera que la regularització dels preus no cal portar-
ho a aprovació del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, com si que s’havia de fer 
amb els costos del ple passat. 
 
Un cop acabades les intervencions dels diferents portaveus, s’aprova el text següent:  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels 
ajuntaments de la comarca en matèria de residus  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei a través del seu ens instrumental, 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-. 
 
El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa adjudicatària i el 
servei de tractament amb mitjans propis. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

14 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 
d’abril de 2019, va acordar aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i 
tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius per a l’exercici 
2019 i fins que s’acordi una modificació dels mateixos 
 
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 
20 de desembre de 2019, va aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i 
tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius per a l’exercici 
2020 i fins que s’acordi una modificació dels mateixos 
 
Tal com coneixen els ajuntaments i va exposar la llavors Presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Sra. Sandra Zaragoza Valles, en el seu escrit tramesa als 
ajuntaments el mes d’octubre de 2018, la liquidació del servei de recollida es divideix 
en dos grans blocs: Serveis i Inversions.  L’apartat de Serveis inclou els serveis de 
recollida de les diferents fraccions, repàs, rentat i manteniment de contenidors, la 
gestió de la deixalleria i els costos indirectes. 
 
Aquesta forma de procedir és un trasllat de les condicions del contractista del servei 
de recollida de residus, regulat convenientment al PCAC del contracte. Aquest sistema 
pretén agilitzar les dinàmiques i que sigui més fàcil de controlar la facturació els 
diferents serveis i no tenir dotze factures amb imports diferents. 
 
Fins ara les regularitzacions es trametien als ajuntaments de forma individualitzada. 
No obstant, i atès que el cost inicial l’aprova el Ple del Consell, hem considerat 
adequat que les regularitzacions també s’aprovin per aquest  òrgan de govern 
comarcal. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Gestió Ambiental, amb els vots a favor dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, 
els 3 membres del grup comarcal del PSC, els 2 membres del grup comarcal de 
Movem Terres de l’Ebre i el del membre de Ciutadans, i amb l’abstenció dels 8 
membres del grup comarcal de Junts, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les regularitzacions 2a, 3a, 4a i 5a, dels costos dels serveis de 
recollida de residus, corresponents a les anualitats de 2019 i 2020 (fins novembre) que 
consten en els informes detallats emesos pels responsables tècnics de COPATE. 
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca i facultar el President del 
Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents necessaris pera l’efectivitat 
de l’acord. 
 
 
PUNT 5è.- Expedient 1228/2020. Aprovació, si s'escau, dels costos dels serveis 
socials bàsics per a l'exercici 2021. 
 
L’article 62 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials disposa que els 
ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels 
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i 
projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a 
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bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la 
gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i 
dels serveis d'ajuda a domicili. Disposa també que l'aportació de la Generalitat als 
serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, d'acord amb el que 
estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials, i s'ha de 
pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de l'àrea bàsica 
de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap  cas, al 66% del cost 
dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda 
a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial 
de cada àrea bàsica de serveis socials. 
 
A la comarca del Baix Ebre, el servei d'atenció social primària s’instrumenta mitjançant 
un conveni marc signat amb cada un dels ajuntaments beneficiaris que s’actualitza 
anualment mitjançant l’annex que estableix la seva aportació econòmica. 
 
Aquest conveni es va complementat amb els serveis addicionals que s’incorporen per 
raó de les determinacions del Contracte Programa que se signa amb el Departament 
de Treball, Benestar Social i Famílies, i que és el document a través del qual 
s’estableix la xarxa de serveis socials comarcals i el se finançament., dins de 
 
Per donar continuïtat i consolidació a les prestacions dels serveis socials bàsics, cal 
definir les aportacions municipals previstes en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de 
serveis socials 
 
Per tot l’exposat, vist el dictamen de la comissió informativa comarcal de serveis a les 
persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta 
els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la previsió del cost que correspon a cada ajuntament de la comarca 
del Baix Ebre integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària comarcal per a 
la prestació dels serveis socials bàsics durant l’any 2021, i que es concreta en les 
xifres que consten en annex. 
 
Segon. – Aprovar el model de l'annex al conveni marc per a la prestació del servei 
social d'atenció primària que diu: 
 
Tercer.- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre per tal 
que, en el termini d'un mes, procedeixin a la signatura de l’annex o a la denúncia del 
conveni. 
 
 
 
PUNT 6è.- Expedient 1176/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
entitats locals de Terres de l'Ebre per al Servei del Banc d'Ajudes Tècniques, 
2021-2025. 
 
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 
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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 de les Terres de l’Ebre amb l’exercici de competències en matèria 
de serveis socials  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, 2013 i el 2017 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” . 
 
Ara aquestes mateixes entitats locals tenen la voluntat de mantenir el servei en les 
condicions que fins ara es prestava, per la qual cosa consideren positiu i necessari 
signar un nou conveni amb vigència entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2024. 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de serveis a les persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal Ribera d'Ebre, Consell Comarcal Terra 
Alta, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d'Amposta pel Banc d'Ajudes Tècniques, 
que seguidament es transcriu: 

 
Conveni interadministratiu 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 
 
REUNITS 
 
El Sr. Joan Roig i Castell, que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Montsià, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 
 
El Sr. Xavier Faura Sanmartín que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 
 
La Sra. Neus Sanromà i Samper, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra Alta, nomenada  per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 
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La Sra. Gemma Carim Gironés, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, nomenada per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 
 
La Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcaldessa presidenta 
de l’Ajuntament de Tortosa, nomenada per acord de Ple de 15 de juny de 2019. . 
 
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 15 de juny de 2019. 
 
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, 2013 i el 2017 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” . 
 
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 “ 
(BAT).  
 
Les administracions locals baix signants gaudiran d’aquest servei de l’1 de gener de 2021 fins 
al 31 de  desembre de 2024. 
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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 i finançament. 

1. El pressupost total del projecte és de 44.319,33€ per a l’exercici 2021 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 2021-2024 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€. 

2. Si en l’adjudicació, d’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, 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 íntegrament en 
l’aportació que el Consell Comarcal del Montsià destina al projecte en concepte de despeses 
indirectes i de gestió . 

3. 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: 

 

ENTITAT IMPORT 

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€ 

 

4. 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. 

5. El Consell Comarcal del Montsià, un cop rebuda la memòria de l’empresa que 
gestionarà el BAT haurà d’enviar, abans del 15 de desembre de cada exercici, la liquidació 
definitiva del servei i la memòria dictaminada per la comissió de seguiment.  

6. 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. 

7. 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. 

Tercera. Comissió de seguiment. 

1. La comissió de seguiment estarà formada pels representants següents: 
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 1 representant tècnic per cada Consell Comarcal 

 1 representant tècnic per cada ajuntament 

 1 representant tècnic dels Serveis Territorials de TASiF 

 1 representant tècnic de l’entitat que adjudicatària de desenvolupar el projecte 

2. La comissió s’ha de reunir com a mínim un cop l’any. 
3. El funcionament d’aquesta comissió es regirà pel que estableix l’art. 15 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les Administracions Públiques. 

Quarta: Durada del Conveni 

La durada d’aquest conveni es fixa de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2024. 
Sempre i quan es garanteixi el finançament per totes les parts. 

Cinquena. 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 

Sisena. Règim de modificació del conveni 

Serà l’establert en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 

Setena. 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. 
En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts el signen en el lloc i data electrònica 

 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord . 
 
PUNT 7è.- Expedient 1805/2019. Aprovació, si s'escau, de la liquidació de costos 
del servei de Banc d'Ajudes Tècniques, exercici 2020. 
  
 
El Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) engloba l’assessorament tècnic d’una terapeuta 
ocupacional en adaptacions domiciliàries i al mateix temps ofereix l’accés a  les ajudes 
tècniques domiciliàries que no estan subvencionades pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya fent especial incidència en les 
persones molt dependents. 
 
Aquesta ajuda es materialitzà 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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El conveni actual, vigent des de gener de 2017, estableix en la seva clàusula segona 

estableix que el Consell Comarcal del Baix Ebre efectuarà una aportació anual de 

6.095,04.al Consell Comarcal del Montsià, entitat que gestiona aquest Banc. 

 
D’acord amb el que disposa el conveni el Consell Comarcal del Montsià ha enviat al 
mes de desembre la liquidació econòmica de l’exercici 2020 que resulta ser inferior a 
la inicialment prevista. 
 
La distribució de costos per  municipi s’acorda anualment a través d’un conveni i els 
seus annexos d’actualització. Així, per a l’exercici 2020 es va aprovar, en sessió 
plenària de 29.11.2029,  una aportació inicial de 6.095,04 euros. 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de serveis a les persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar la liquidació de les aportacions per la prestació del servei de Banc 
d’Ajudes Tècniques durant l’exercici 2020: 

    MUNICIPI HABITANTS IMPORT INICIAL 2020 NOU IMPORT 2020 

L’Aldea 4.137,00 568,45 501,31 

Aldover 838,00 115,15 101,55 

Alfara de Carles 368,00 50,57 44,59 

L’Ametlla de Mar 6.801,00 934,50 824,12 

L’Ampolla 3.280,00 450,69 397,46 

Benifallet 714,00 98,11 86,52 

Camarles 3.278,00 450,42 397,22 

Deltebre 11.505,00 1.580,85 1.394,14 

Paüls 561,00 77,09 67,98 

El Perelló 2.863,00 393,39 346,93 

Roquetes 7.961,00 1.093,89 964,69 

Tivenys 882,00 121,19 106,88 

Xerta 1.170,00 160,77 141,78 

TOTAL 44.358,00 6.095,04 5.375,16 

 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 8è.- Expedient 745/2020. Aprovació, si s'escau, del document i signatura 
de la III Addenda al Contracte Programa de serveis socials, exercici 2020. 
 
Amb data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació  la col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d’igualtat pel període 2016-
2019. 
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Des de l’any 2017 fins l’any 2019, s’han signat diferents addendes d’actualització, que 
concretaven determinades condicions de prestació de serveis i de finançament i també 
que han anat incloent diferents fitxes de serveis. 
 
Durant aquest any 2020, i atesa la situació excepcional derivada de la pandèmia per 
Covid-19, s’han signat 2 documents anteriorment que han vingut a mantenir el nivell 
de serveis i ampliar-los per atendre la nova situació. 
 
Ara el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tramés una nova Addenda 
que preveu ampliar els termes de la cooperació, col·laboració i coordinació per a 
l’exercici 2020 amb les següent mesures complementàries per: 
 
Mesura 45.7: Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el confinament de 
persones sense llar mentre duri el període d’emergència. 
 
Mesura 45.8: Reforç dels serveis socials bàsics per a l’atenció de persones refugiades en 
situació d’extrema vulnerabilitat que han vist denegada la seva sol·licitud de protecció 
internacional mentre duri el període d’emergència 

Mesura 45.9: Projecte Sostre 360º: intervenció integral i comunitària d’atenció social a joves en 

situació de vulnerabilitat al carrer. 

Mesura 45.10: Ajuts d’Urgència Social. 

Mesura 45.11 Dinamitzadors/res cívics/ques per a l’emancipació juvenil. 

 
Analitzada per part del Coordinador de Serveis Socials aquesta proposta d’Addenda, i 
desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de serveis a les 
persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta 
els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el document i la signatura de l’Addenda complementària al Contracte 
programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre en matèria de serveis socials, altres programes i serveis 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures 
extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de COVID19 a les 
persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en 
situació de carrer, que abasta el període del 15 de març de 2020 al 31 de desembre de 
2021 
 
 
 
 
Segon. Donar a aquest acord la tramitació corresponent per a la seva efectivitat, 
facultant a la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris. 
 
PUNT 9è.- Expedient 1226/2020. Aprovació, si s'escau, de Addenda pel 
manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials. 
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Amb data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació  la col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d’igualtat pel període 2016-
2019. Que al mateix exercici es va signar una addenda que incloïa les urgències 
socials per fer front al pagament de subministraments. 
 
Durant  l’any 2020, atesa la situació de pandèmia, es van signar addendes per donar 
cobertura a la situació de necessitat derivada de la crisi del COVID. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
amb el proper contracte programa pretén fer un salt qualitatiu en l’avaluació d’impacte 
de les polítiques, potenciar la prevenció i l’abordatge integral de les necessitats de les 
persones i la comunitat. 
 
Atesa la situació del govern en funcions i per raons d’interès públic es proposa 
mantenir la vigència per a l’any 2021 dels serveis i programes inclosos en l’anualitat 
2019 del contracte programa 2016-2019 en les mateixes condicions vigents per 
l’exercici 2019, en els termes acordats el 2020, tot garantint la recurrència per a tot 
l’exercici 2021 i mentre no se signa el nou contracte programa quadrienal. 
 
Analitzada per part del Coordinador de Serveis Socials aquesta proposta d’Addenda, i 
desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de serveis a les 
persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta 
els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el document i la signatura de Addenda pel manteniment de la 
vigència per al 2021 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 CCBE en matèria de serveis socials 
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 10è.- Expedient 1001/2020. Aprovació, si s'escau, el conveni amb l'ICAA 
per al servei de l'ICIF exercici 2021. 
 
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, per a l’exercici 2021 
 
El Conveni de 2021 introdueix alguns canvis respecte als convenis dels últims anys 
que consten en l’informe de la coordinadora i que, tal com fa constar, al seu criteri,  el 
Conveni proposat és adequat a l’objecte de la ICIF i per la qual cosa trasllado aquesta 
informació a la Comissió Informativa de Serveis a les  Persones Comarcal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
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Per tot l’exposat, desprès de conèixer l’informe favorable de la coordinadora, i el 
dictamen de la comissió informativa comarcal de serveis a les persones, i amb 
unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
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, corresponent a l’exercici 2021. 
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 11è.- Expedient 799/2020. Aprovació, si s'escau, de l'acceptació de les 
adhesions municipals al IV Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
  
El Pla de Polítiques de dones és una planificació estratègica general que ha de crear i 
adequar programes per integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i 
actuacions publiques: en l’elaboració dels pressupostos, en la diagnosi, el disseny i 
execució d’accions positives que s’hagi d’aplicar el l’àmbit de la seva intervenció. 

 

El Consell Comarcal va començar a treballar amb les dones de la comarca a traves de 
la relació amb les entitats de dones del territori. L’any 2002 es va crear el que llavors 
es va anomenar “Consell Consultiu de la Dona”, un òrgan de consulta on estaven 
representades totes les entitats de dones de la comarca amb l’objectiu de poder 
recollir les seves necessitats i donar recolzament a la seva tasca així com fomentar la 
relació entre elles per dinamitzar el teixit associatiu de dones. 
 
El passat 25 de setembre, el Ple del Consell va aprovar el document “IV Pla de 
polítiques de dones del Consell Comarcal del Baix Ebre i s’ha fet arribar als 
ajuntaments de la comarca per tal que manifestin la seva adhesió. 
 
L’eix 1 “Transversalització de les polítiques de dones al Consell Comarcal i als ens 
locals” introdueix com objectiu el Suport als ens locals per elaborar i posar en marxa 
plans de polítiques de dones, o  l’adhesió al pla comarcal 
 
A data d’avui han manifestat la voluntat d’adherir-se al “IV Pla de polítiques de dones 
del Consell Comarcal del Baix Ebre els ajuntaments de l’Aldea, Aldover, Alfara de 
Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Camarles, Paüls, el Perelló i Tivenys. 
 

Per tot l’exposat, vist l’informe favorable del coordinador de serveis socials, el 
dictamen de la comissió informativa comarcal de serveis a les persones, i amb 
unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Acceptar l’adhesió al “IV Pla de polítiques de dones del Consell Comarcal del 
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Baix Ebre aprovada i manifestada pels ajuntaments de l’Aldea, Aldover, Alfara de 
Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Camarles, Paüls, el Perelló i Tivenys. 
 
Segon. Dur a terme la tramitació corresponent per a l’efectivitat de l’acord i del Pla, 
facultant a la Presidència per dur a terme tots els actes i tràmits necessaris 
 
PUNT 12è.- Expedient 1137/2020.Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
l'Agència de l’habitatge de Catalunya per a l’ús d'un habitatge per destinar-lo al 
servei residencial d'urgència. 
 
La  Llei 12/2007 d’11 d’octubre  de Serveis Socials de Catalunya, i concretament al 
catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis 
Socials, estableix que dins l’àmbit de l’atenció primària, els serveis residencials 
d’estada limitada, en les seves vessants de servei d’acolliment d’urgència i de servei 
temporal en l’àmbit de la marginació social, són de competència de l’administració 
comarcal. 
 
El Decret 142/2010 d’11 d’octubre pel qual s’aprova la cartera de servei socials regula 
a l’apartat 1.1.3.1  el Servei d’acolliment residencial d’urgència com a prestació 
garantida i servei bàsic. 
 
Aquest supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència. El servei 
d’acolliment residencial d’urgència pot prestar-se en un establiment social o en 
qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat. 
 
A la vista d’aquesta competència i tenint en compte que as la comarca del Baix Ebre 
no existeix cap recurs d’aquest tipus, el Ple del Consell Comarcal ja va acordar 
incloure aquest servei en el Programa d’Actuació Comarcal 2018-2021. 
 
En aquest context, des del Consell Comarcal del Baix Ebre està en disposició de 
signar un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió de la 
gestió d’un habitatge de titularitat pública administrat per l’Agència i poder iniciar la 
prestació d’aquest servei. 
 

Per tot l’exposat, vist el dictamen de la comissió informativa comarcal de serveis a les 
persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta 
els següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar el conveni a signar amb  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 
la cessió de la gestió de l’ús d’un habitatge, que seguidament es transcriu: 

 

CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE PER A LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ÚS D’UN 
HABITATGE 

 
 

REUNITS 

 
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que actua en nom i representació d’aquesta entitat en virtut del nomenament 
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efectuat per Acord del Govern 93/2020, de 14 de juliol (DOGC número 8178, de 16 de juliol de 
2020) i en ús de les facultats atorgades per l’article 7.3 e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 

I d’una altra part, el senyor Xavier Faura Sanmartín , president del Consell Comarcal del Baix 
Ebre que actua  en nom i representació de l’esmentat Consell Comarcal, facultat per acord 
plenari de data 18.12.2020 

 

 
Ambdues parts, es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present conveni de 
col·laboració i 

EXPOSEN 

 

I.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic creada per la Llei 
13/2009, de 22 de juliol, que té per objecte entre d’altres, administrar, gestionar i rehabilitar el 
parc d’habitatges públic de la Generalitat de Catalunya. 

 
II.- El Consell Comarcal del Baix Ebre ha sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
disposar d’un habitatge públic, per a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb 
especials necessitats d’atenció, per impulsar les polítiques socials municipals. 

 
III.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va formalitzar amb la SAREB, SA, el 14 de juliol del 
2014, el Conveni de col·laboració per a la cessió d’habitatges destinats al lloguer assequible. 
L’esmentat conveni preveu la possibilitat de cessió d’habitatges en règim de lloguer 
assequible per al compliment del seu objectiu. 

 
IV.- L’Agència de l’Habitatge disposa d’un habitatge titularitat de la SAREB, SA que es troba 
buit i disponible per a ser cedit al Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 
V.- Pel motiu abans exposat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Baix Ebre han considerat la necessitat d’establir un mecanisme de col·laboració i suport mutu 
per a l’accés a aquest habitatge públic el desenvolupament dels programes socials 
d’habitatge, relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció. 

 
VI.- D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, l’Agència té com a objectiu executar i gestionar les polítiques 
d’habitatge que són competència de la Generalitat, les quals s’han de desenvolupar d’acord 
amb els principis de cooperació i col·laboració amb els ens locals i en concertació, si s’escau, 
amb altres ens de caràcter públic o privat. 

 
VII.- L’article 3.1.q) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol atorga a l’Agència la funció d’evitar que 
cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics i garantir l’estabilitat i la 
seguretat dels residents més vulnerables. 

 
VIII.- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

 
D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents 

CLÀUSULES 
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Primera.- Objecte 

 
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de la col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (d’ara endavant l’Agència) i el Consell Comarcal del Baix Ebre (d’ara 
endavant el Consell Comarcal), per a la cessió de la gestió de l’ús d’un habitatge, propietat de 
la SAREB, SA i cedit a l’Agència, a favor del Consell Comarcal, per possibilitar l’accés a un 
habitatge públic, a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb especials 
necessitats d’atenció. 

 
En concret, és objecte del present conveni el següent habitatge, que està en perfecte estat i 
és apropiat per a la finalitat i l’objecte de la cessió: 

 
1.- C/ Alta Ribagorça, 5, Bloc B, Bx 8 (ref. 43-12160-0005) 

Segona.- Contraprestació de la cessió 

 
L’import de la contraprestació per a la cessió de la gestió de l’ús de l’habitatge a favor del 
Consell Comarcal es fixa en 150,00 euros mensuals (1.800,00 euros anuals). L’import actual 
de la cessió de l’habitatge és el que consta en l’annex d’aquest conveni. 

 
Durant la vigència d’aquest conveni, la contraprestació es revisarà anualment mitjançant 
l’aplicació de la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat, expressat amb dos 
decimals, utilitzant com a referència l’últim mes amb dades disponibles. En el supòsit que 
l’índex sigui negatiu, es considerarà que el valor de la revisió és zero. En cap cas la demora 
en l’aplicació de la revisió implicarà la seva renúncia o caducitat. 

Tercera.- Gestió de l’habitatge 

 

1- El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat de la gestió de l’habitatge, així com la 
cessió a les persones o unitats familiars que determini. 

El Consell Comarcal establirà el criteri per determinar la persona o família que es podrà 
allotjar a l’habitatge, en funció de la superfície i les característiques de l’habitatge i  d’acord 
amb la ràtio establerta en el Decret 141/2012, de 30 de octubre, que regula les condicions 
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

 
El Consell Comarcal establirà les condicions del contracte de cessió a formalitzar amb les 
persones o famílies que ocupin l’habitatge cedit, ja sigui un contracte d’ús temporal, subjecte a 
l’establert en aquest conveni i en la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals o un contracte de lloguer que, pel caràcter assistencial se 
subjectarà a l’establert en aquest conveni i en allò que no estigui previst al Títol III de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans i supletòriament pel Codi Civil de 
Catalunya. 

 
La vigència del contracte estarà supeditada al termini de vigència d’aquest conveni. 

 
El Consell Comarcal haurà de demanar autorització expressa a l’Agència per fer obres en 
l’habitatge objecte del conveni. 

 

2- En el cas que el Consell Comarcal hagi de resoldre el contracte de cessió perquè la 
persona o família allotjada hagi incomplert alguna de les obligacions pactades, aquest conveni 
serà títol suficient perquè el Consell Comarcal pugui instar la corresponent demanda judicial, 
encara que la titularitat de l’habitatge sigui de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o d’una 
entitat amb patrimoni immobiliari administrat per l’Agència. 
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Les despeses que es generin arran de la resolució del contracte, de la demanda judicial 
instada o, si escau, de la condemna en costes, seran a càrrec de les parts litigants i en cap 
cas del propietari i/o de l’administrador de l’habitatge cedit per aquest conveni. 

 

3- Anualment, el Consell Comarcal informarà a l’Agència sobre les persones que ocupen 
aquest habitatge i si s’escau, sobre els canvis d’ocupants que s’hagin produït. 

Quarta.- Obligacions de les parts 

 

1. Cessió de la gestió: 

 
Anirà a càrrec del Consell Comarcal el pagament de la contraprestació per la cessió de la 
gestió de l’ús de l’habitatge, a compte de la partida pressupostària número XXX estipulat en el 
quadre annex al conveni. Aquestes repercussions, en tractar-se de  previsions, seran 
regularitzades mitjançant liquidacions anuals. 

 
El pagament d’aquests imports per part del Consell Comarcal s’efectuarà mensualment 
mitjançant domiciliació bancaria, al número de compte que el Consell Comarcal faciliti, i el 
cobrament es farà efectiu al mes següent del lliurament de les claus de l’habitatge. 

 

2. Despeses generals: 
 
Anirà a càrrec del Consell Comarcal el pagament dels consums de serveis que es derivin de 
l’ús de l’habitatge cedit i de les contractacions de les corresponents pòlisses de 
subministraments. 

 

3. Despeses de conservació i manteniment: 

Aniran a càrrec de l’Agència les obres de conservació, manteniment i reparació de l’habitatge 
que siguin necessàries per cedir-lo en les condicions d’habitabilitat requerides per la normativa 
vigent, així com les que corresponen als propietaris segons la legislació vigent. 

 
El manteniment ordinari de l’habitatge és responsabilitat del cessionari durant la vigència de la 
cessió corresponent. El Consell Comarcal es compromet a fer el seguiment necessari per 
garantir el bon ús de l’habitatge per part dels ocupants, i en cas de mal ús o negligència en la 
conservació, les despeses de reparació que es puguin generar seran a càrrec del Consell 
Comarcal. 

 
Així mateix, el Consell Comarcal s’obliga a retornar l’habitatge a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya en perfecte estat d’ús i conservació per a la seva nova adjudicació. 

 

4. Possibilitat de repercussió a les persones allotjades: 
 
El Consell Comarcal acordarà si repercuteix a les persones allotjades les mensualitats de la 
cessió d’ús i de les despeses generals indicades a l’annex d’aquest conveni. 

 

5. Assegurança continent: 
 
L’Agència assegurarà al seu càrrec el continent de l’habitatge. 

Cinquena.- Comissió de seguiment 

 

Es constitueix una comissió de seguiment, que estarà integrada per aquelles persones 
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designades per cadascuna de les parts, amb un màxim de tres membres per cadascuna 
d’elles. 

 
Aquesta comissió de seguiment es reunirà a petició de qualsevol d’ambdues parts. Les 

funcions d’aquesta comissió de seguiment són: 

 

- Efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels 
compromisos adquirits. 

- Vetllar perquè es compleixin les finalitats per a les quals es cedeix la gestió de l’ús de 
l’habitatge objecte d’aquest conveni. 

- Proposar la modificació de l’habitatge que se cedeix, que s’haurà d’aprovar mitjançant 
una addenda a aquest conveni. 

- Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment 
d’aquest conveni. 

Sisena.- Vigència 

 

Aquest conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de l’última signatura 
electrònica d’aquest document. No obstant, les parts podran acordar expressament la 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals abans de la finalització del termini 
previst, sempre i quan no es constati un ús inadequat de l’habitatge i dels elements comuns 
de l’edifici. La vigència d’aquest conveni queda supeditada en tot cas a la durada del conveni 
formalitzat amb l’entitat SAREB, SA. 

 

Setena.- Causes de resolució 

 
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 

 

a) El compliment del seu objecte. 

b) Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent o de la seva 
pròrroga. 

c) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

d) Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni i/o les 
disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el 
compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, haurà de comunicar a l’altra part la 
seva intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de 15 
dies. 

e) Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra 
part amb una antelació mínima de tres mesos, perquè existeixin causes excepcionals i 
justificades que dificulten o impossibiliten el compliment del contingut del conveni. 

f) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 

g) Les generals establertes per la legislació vigent. 
 
En el cas d’extinció anticipada del conveni, la Comissió de Seguiment fixarà la forma de 
finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, establirà un termini improrrogable 
per a la seva consecució, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la liquidació dels 
compromisos econòmics adquirits, en el seu cas, d’acord amb les regles que estableix l’article 
52.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Vuitena.- Resolució de controvèrsies 
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Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau, davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya Pel Consell Comarcal del Baix  Ebre 
 
 

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord i, específicament per a la signatura d’annexos 
per a la inclusió de nous habitatges, si s’escau. 
 
PUNT 13è.- Expedient 1220/2020. Aprovació, si s'escau, de la creació del servei 
d'acolliment residencial d'urgència i el seu reglament. 
  
L’article 29 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
l’organització comarcal del Catalunya disposa que els consells comarcals han 
d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats 
i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; els 
mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió 
dels recursos necessaris per a finançar les actuacions. 
  

El vigent Programa d’Actuació Comarcal preveu l’establiment del Servei d'acolliment 
residencial d’urgència, com aquell servei que supleix temporalment la llar familiar en 
casos puntuals i d'urgència. El PAC preveu que aquest servei pot prestar-se en un 
establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat i té 
l'objectiu de cobrir temporalment les necessitats bàsiques d'allotjament en cas 
d'urgències puntuals.  

Les funcions d'aquest servei són les següents:  allotjament,  acolliment i convivència i 
suport social. Preveu el PAC que els usuaris seran els ciutadans que reuneixin i 
acreditin la seva situació, la metodologia per a accedir serà a través de sol·licitud de 
l’usuari i atorgament del servei d’acord amb el corresponent reglament 
 

L’article 164.1 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny, disposa que l’establiment dels serveis comarcals requereix la justificació 
de la implantació en els aspectes tècnic, jurídic i econòmic, la qual s’ha de contenir en 
una memòria, llevat que la implantació figuri en el programa d’actuació de la comarca. 

 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Servei a les Persones, i amb la unanimitat de tots els membres assistents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'establiment del servei comarcal d'acolliment residencial 
d’urgència, així com el Projecte de Reglament amb la consideració  que la forma més 
adequada per a la gestió del servei públic és la gestió directa. 
 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini mínim de trenta 
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dies, mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, a 
l'efecte de que els particulars i Entitats puguin formular les observacions que estimin 
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica 
d'aquest Consell Comarcal. 
 
PUNT 14è.- Expedient 1145/2020. Aprovació inicial, si s'escau, de l'establiment 
del preu públic pel servei d'acolliment residencial d'urgència i l'ordenança 
reguladora. 
 

L’article 29 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
l’organització comarcal del Catalunya disposa que els consells comarcals han 
d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats 
i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; els 
mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió 
dels recursos necessaris per a finançar les actuacions. 

 
El vigent Programa d’Actuació Comarcal preveu l’establiment del Servei d'acolliment 
residencial d’urgència, com aquell servei que supleix temporalment la llar familiar en 
casos puntuals i d'urgència. El PAC preveu que aquest servei pot prestar-se en un 
establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat i té 
l'objectiu de cobrir temporalment les necessitats bàsiques d'allotjament en cas 
d'urgències puntuals. 

Les funcions d'aquest servei són les següents: allotjament, acolliment i convivència i 
suport social. Preveu el PAC que els usuaris seran els ciutadans que reuneixin i 
acreditin la seva situació, la metodologia per a accedir serà a través de sol·licitud de 
l’usuari i atorgament del servei d’acord amb el corresponent reglament 
 
L’article 164.1 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, disposa que l’establiment dels serveis comarcals requereix la 
justificació de la implantació en els aspectes tècnic, jurídic i econòmic, la qual s’ha de 
contenir en una memòria, llevat que la implantació figuri en el programa d’actuació de 
la comarca. 
 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta el plenari ha acordat aprovar inicialment 
l'establiment del servei comarcal d'acolliment residencial d’urgència, així com el 
Projecte de Reglament amb la consideració que la forma més adequada per a la gestió 
del servei públic és la gestió directa. 

Per tal de poder regular les aportacions dels usuaris del servei és necessari establir els 
preus públics corresponents 
 

Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Servei a les Persones, i amb la unanimitat de tots els membres assistents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'establiment de preus públics i l'ordenança reguladora 
d'aquests, segons consten en l'expedient. 
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SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Consell Comarcal i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per un termini de trenta dies hàbils. Durant dit termini podrà ser examinat 
per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les 
al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats 
a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal 
 
TERCER. Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el cas que no es presentessin 
reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat. 
 
PUNT 16è.- Expedient 888/2020.Remissio al Ple del pla anual de control financer. 
 
L’article 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el règim 
jurídic del control interno en las entitats del Sector Público Local, disposa:  
 
1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà 
les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici.  
 
2. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització per 
l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment es seleccionin sobre 
la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin 
aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles. A 
aquests efectes, s'inclouran en el Pla les actuacions referides a l'article 29.4 del 
Reglament...  
 
3. Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor ha d'elaborar el Pla Anual 
concretant les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal 
de cadascuna d'elles. El Pla Anual de Control Financer així elaborat serà remès a 
efectes informatius a Ple.  
 
La interventora accidental ha elaborat el document que aquesta Presidència eleva al 
Ple per al seu coneixement. 
 
PUNT 17è.- Expedient 1050/2019. Donar compte de la superació del Pla econòmic 
financer 2019-2020. 
  
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

Primera. El passat 20 d'octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar 
per majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel qual 
se sol·licita del Congrés dels Diputats l'apreciació de què Espanya està sofrint una 
pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència extraordinària, amb la 
finalitat d'aplicar la previsió constitucional que permet en aquests casos superar límits 
de dèficit estructural i de volum de deute públic. Així, pot entendre's que la suspensió 
dels tres regles fiscals te efectivitat doncs d'aquest dia en què és va prendre dit acord, 
el dia 20 d'octubre de 2020, sense necessitat de més tràmit. 

Això és, per a l'any 2020 i 2021 els Entitats Locals no han de complir amb els objectius 
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d'estabilitat, de deute públic ni la regla de la despesa, i amb això, podran fer ús dels 
seus romanents de tresoreria sense incórrer en incompliments. 

Segona. Efectes en els Plans Economicofinancers. 

La necessitat d'elaborar i aprovar un Pla Econòmic Financer (PEF) per els entitats 
locals sorgeix de l'incompliment d'algun dels objectius d'estabilitat, de deute públic o la 
regla de la despesa conforme estableix l'article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera (LOEPSF). 

No obstant això, la suspensió dels regles fiscals per 2020 i 2021 porta aparellada la no 
aplicació dels mesures previstes per als supòsits d'incompliment regulades en la 
LOEPSF, i, per tant, els ens locals no hauran de fer cap Pla Econòmic Financer per 
incompliments en els liquidacions dels exercicis 2020 i 2021. 

En el cas que l'Entitat compti amb un PEF en vigor, la suspensió dels regles fiscals 
també determinarà que no siguin d'aplicació els mesures preventives, correctives i 
coercitives als quals és refereix el capítol IV de la LOEPSF i això serà així, tant per si 
l'entitat te un PEF en vigor per incompliment dels regles fiscals en liquidacions 
anteriors com si l'entitat te en vigor un PEF per incompliment dels regles fiscals en la 
liquidació de 2018 i 2019. 

Així, els PEF aprovats amb anterioritat a la suspensió dels regles fiscals per 
incompliments d'aquestes en 2018 i 2019 no seran objecte de seguiment ni els 
incompliments de dits plans podran donar lloc als mesures coercitives de l'article 25 de 
la LOEPSF o de compliment forçós de l'article 26 d'aquesta llei. No és requerirà acord 
exprés del Ple sobre la suspensió del PEF. 

De la mateixa manera, és consideren superats els plans aprovats, així com la 
pèrdua de vigència dels acords de no disponibilitat a què hagués donat lloc per 
incompliments en la liquidació de 2019 o incompliments dels plans 
economicofinancers, podent aquests acords de no disponibilitat, en conseqüència, ser 
revocats. 

 CONCLUSIÓ 

Segons l'exposat anteriorment, s’informa al Plenari del Consell Comarcal del Baix Ebre 
de la superació del Pla econòmic financer que va aprovar per als exercicis 2019 i 2020 
en sessió de data 31 de maig de 2019. 

PUNT 18è.- Expedient 1232/2020. Moció del grup comarcal Ciutadans-partit de la 
Ciutadania (C'S) per a la readmissió al Consell d'Alcaldes dels diferents 
portaveus dels grups del CCBE. 
 
El Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre, abans de començar a 
debatre aquest punt, informa als assistents sobre allò que diu el Decret Legislatiu 
4/2003 de la composició del Consell d’Alcaldes, advertint que no correspon al Ple qui 
ha d’assistir al Consell d’Alcaldes del Baix Ebre. 
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Seguidament el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, exposa els motius i el text de la 
moció presentada. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de 
l’Ebre, que diu que vota a favor de la proposta presentada, afegint que creu que es 
important i necessari que tothom estigui representat al Consell d’Alcaldes. 
 
En segon lloc, intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu que 
el seu grup vota a favor de la proposta presentada. 
 
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup de Junts, que diu que votaran 
a favor de la proposta, i tal com ha dit el President abans de presentar la moció, ha de 
ser el Consell d’Alcaldes qui ha de decidir si hi poden assistir o no els portaveus dels 
grups del Ple. Demana la Sra. Zaragoza, que al text de la moció posi “Demanar al 
Consell d’Alcaldes” així seran els alcaldes i alcaldesses que prendran aquesta decisió. 
 
Per finalitzar, la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que votaran a favor de 
la proposta presentada, i igual que la Sra. Zaragoza, demana que al text posi 
“demanar al Consell d’Alcaldes”. 
 
Tanca la moció el Sr. Castañeda, com a proposant de la moció, i agraeix els vots de la 
resta de portaveus, remarcant la importància de l’assistència dels portaveus per fer 
aportacions positives per al territori, i accepta el canvi que han proposat els altres 
portaveus. 
 
Un cop finalitzat el debat, s’aprova la proposta següent: 
 
Contribuir al debat intern i millorar en la comunicació, aportant cada grup l’enriquiment 
del funcionament des d’una administració de la qual al principi de l’actual mandat 
comarcal es va poder formar part d’aquestes reunions i es van aconseguir trobar 
resposta a inquietuds dels nostres ciutadans i sense saber per què vam ser exclosos 
els diferents portaveus comarcals sense cap explicació. 

 

Sabem que no és obligatori que els diferents portaveus formen part d’aquestes 
reunions però tampoc hi ha res que ho impedeixi com ho demostra el fet d’haver-hi 
participat. 

 

Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta del grup Ciutadans, i amb la 
unanimitat de tots els membres assistents, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
Demanar al pròxim Consell d’Alcaldes puguin formar part d’aquesta reunió els 
diferents portaveus dels grups comarcals representants en el consell bé s’havia 
efectuat en les primeres reunions de l’actual mandat, amb veu, però sense vot, 
demostrant la col·laboració, transparència i aportacions que milloren entre tots els 
problemes i inquietuds de tota la gent de la nostra comarca 
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PUNT 19è.- Propostes d’urgència. 
 
Proposta A. Expedient 1253/2020. Convocatòria de les proves selectives per a la 
formació  d’una borsa de treball de tècnic d’inserció sociolaboral. 
 
Proposta B. Expedient 1044/2020. Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució de les 
obres «Sanejament I Depuració del Nucli De Vinallop. Tm Tortosa. 
 
Proposta C. Expedient 969/2020. Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la Redacció de 
l’«Estudi per a la localització i desconnexió de les aigües blanques al 
clavegueram de Riumar. Tm Deltebre 
 
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 25 membres que formen el Ple 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, l’aprovació de les urgències i les debaten 
 
Proposta A. Expedient 1253/2020. Convocatòria de les proves selectives per a la 
formació  d’una borsa de treball de tècnic d’inserció sociolaboral. 
 
Amb data 20 de desembre de 2019 el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va 
aprovar les bases reguladores per a la convocatòria de selecció de persones per a la 
creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’inserció sociolaboral i convocar les proves 
selectives. 
 
Després de realitzar el procés de selecció, en data 20 i 26 de febrer de 2020 la 
Comissió de valoració aixeca l’acta corresponent i la eleva a presidència perquè 
resolgui l’ordre de la borsa d’acord amb el resultat final obtingut de les puntuacions 
totals de les persones aspirants durant el procés de selecció. 
 
La resolució de presidència P35/2020 estableix l’ordre, d’acord amb el resultat del 
procés selectiu,  de la borsa de treball de Tècnic/a d’inserció sociolaboral del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, incloent un total de 8 persones aspirants a la borsa, a l’espera 
de ser cridades pel Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Posteriorment, i fins a la data d’avui, s’ha fet la crida de les persones aspirants, la 
totalitat de les quals, excepte l’aspirant en lloc numero 2 que va renunciar a la borsa, 
han acceptat la crida i s’han anat incorporant per desenvolupar les tasques de 
tècnics/es d’inserció sociolaboral.  
 
Actualment, no resta cap aspirant a la borsa de tècnics/es d’inserció sociolaboral amb 
disponibilitat d’incorporació per desenvolupar aquests programes atorgats 
darrerament. 
 
Durant els mesos de novembre i desembre de 2020, Consell comarcal del Baix Ebre 
ha rebut Atorgament de diferents subvencions, convocatòria 2020, del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament de programes ocupacionals durant 
l’exercici 2021: 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

35 

RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT PROGRAMA 30 PLUS de data 21 d ’octubre de 2020 
amb núm. d’Expedient  SOC046/20/000021 
 
RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT PROVISSIONAL PROGRAMA UBICAT, de l’11 de 
desembre de 2020 amb número d’Expedient SOC056/20/000008 (la resolució 
provisional ha estat acceptada per part del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 
14/12/2020) 
 
RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT PROGRAMA 7 COMARQUES, de data 30 de 
novembre de 2020, amb número d’expedient SOC033/20/000001 
 
Tots aquests programes comporten la necessitat de personal tècnic d’Inserció 
sociolaboral 
 
No resta cap aspirant, a la borsa de Tècnics/es d’Inserció sociolaboral creada en data 
20 de desembre de 2019, amb disponibilitat per desenvolupar aquests programes 
atorgats darrerament. 
 
D’acord amb les necessitats de l’àrea,  es necessari obrir una nova Borsa de Treball 
de Tecnics/es d’Inserció Sociolaboral per atendre tots els programes d’ocupació a 
desenvolupar durant l’exercici 2021 i procedir a la selecció del personal, pel sistema 
de borsa de treball. 
 

Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb la unanimitat 
de tots els membres assistents, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Convocar les proves selectives per a la formació  d’una borsa de treball de 
tècnic d’inserció sociolaboral, d’acord amb les bases específiques aprovades en la 
sessió plenària de data  16.12.2019 amb el  text de les qual s’annexa  
 
Segon. Publicar la convocatòria i un referència de les bases reguladores de les proves 

selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la Corporació.  

 
Proposta B. Expedient 1044/2020. Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució de les 
obres «Sanejament I Depuració del Nucli De Vinallop. Tm Tortosa. 
 
L’actuació «Sanejament i depuració del nucli de Vinallop», està inclosa en el Programa 
de mesures del Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) aprovat 
per Reial Decret 1/2016, de 8 de gener i en els Annexos 1 i 2 de l’Acord 
GOV/117/2018, de 23 d'octubre, pel qual es pren coneixement de les obres i les 
actuacions hidràuliques de sanejament d'aigües residuals urbanes a executar a la part 
catalana de les demarcacions hidrogràfiques compartides i es declaren les que tenen 
el caràcter d'interès prioritari per la Generalitat 
 

En la sessió número 210 del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua 
que va tenir lloc el dia 14/12/2020 es va aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
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ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL 
NUCLI DE VINALLOP. TM TORTOSA» 

 

Aquest conveni té per objecte l’establiment del marc de col·laboració entre l’ACA i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i la determinació de les condicions en què es durà a 
terme el finançament dels treballs per a l’execució de l’actuació «Sanejament i 
depuració del nucli de Vinallop», actuació que ve recollida en el PHDHE vigent. 
 

Vista la voluntat de poder dur a terme les accions derivades d’aquest conveni amb la 
màxima celeritat possible i per tal de no retardar les actuacions, considerem adequat 
aprovar el document i poder trametre’l signat a l’ACA abans de finalitzar aquest any. 
 

Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb la unanimitat 
de tots els membres assistents, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució de les obres «Sanejament I Depuració 
del Nucli De Vinallop. Tm Tortosa 
 

Segon. Traslladar aquest acord i el conveni signat a l’Agència Catalana de l’Aigua i 
facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat de l’acord. 
 
Proposta C. Expedient 969/2020. Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la Redacció de 
l’«Estudi per a la localització i desconnexió de les aigües blanques al 
clavegueram de Riumar. Tm Deltebre. 
 

L’actuació «Sanejament i depuració de Riumar», resta inclosa en el Programa de 
mesures del Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) aprovat per 
Reial Decret 1/2016, de 8 de gener 
 
En la sessió número 210 del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua 
que va tenir lloc el dia 14/12/2020 es va aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DE L’«ESTUDI PER A LA LOCALITZACIÓ I 
DESCONNEXIÓ DE LES AIGÜES BLANQUES AL CLAVEGUERAM DE RIUMAR. TM 
DELTEBRE 
 
L’objecte del Conveni és l’establiment del marc de col·laboració entre l’ACA i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i la determinació de les condicions en què es durà a 
terme, d’acord amb el disposat a la Disposició addicional vint-i-cinquena del TRLMAC, 
el finançament dels treballs per a la redacció de l’«Estudi per a la localització i 
desconnexió de les aigües blanques al clavegueram de Riumar. (TM de Deltebre)». 
 
Vista la voluntat de poder dur a terme les accions derivades d’aquest conveni amb la 
màxima celeritat possible i per tal de no retardar les actuacions, considerem adequat 
aprovar el document i poder trametre’l signat a l’ACA abans de finalitzar aquest any. 
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Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb la unanimitat 
de tots els membres assistents, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la Redacció de l’«Estudi per a la localització i 
desconnexió de les aigües blanques al clavegueram de Riumar. Tm Deltebre 

Segon. Traslladar aquest acord i el conveni signat a l’Agència Catalana de l’Aigua i 
facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 20è.- Torn obert 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 14:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del 
President  
 
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA 


