ACTA 12/2017 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS
President
Sr. Enric Roig Montagut

MEMBRES EXCUSATS

Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon
del Pino Homedes, Joaquin
Gómez Comes, Joan Pere
Zaragoza Vallés, Sandra

Consellers:
Andreu Falcó, Daniel - Vicepresident primer
Bertomeu Río, Jose Emilio - Vicepresident tercer
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart
Mas Sabaté, Josep – Vicepresident cinquè
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè
Adell Moragrega, Enric
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
Espinach Pegueroles, Lluís
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Jordan Farnós, Jordi
Merlos Borrull, Roser
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Zapater Alifonso, Elisabet
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió la interventora de fons, Sra. Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 27 d’octubre de 2017, a seu del Consell Comarcal, es
reuneixen sota la Presidència del Sr. Enric Roig Montagut, els consellers que s’esmenten amb
la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan
col·legiat convocada per Resolució de Presidència de data 24 d’octubre de 2017, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors
2n. Donar compte del canvi de membres de comissions informatives
3r. Donar compte de resolucions de presidència de nomenaments de membres de la
Comissió de Govern i del Consell de Presidència i de presidència de comissions informatives
4t. Donar compte d’altres de resolucions de presidència
5è. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’adhesió de diversos ajuntaments de la comarca al
III Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud del Contracte Programa per al SIAD i
altres polítiques d’igualtat de gènere, any 2017
7è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el departament de justícia per al servei de
mediació
8è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’entitat REPSOL, SA per regular la
col·laboració en el servei comarcal de transport adaptat
9è. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre els Consells Comarcals de les
Terres de l’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Servei
d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies Terres de l’Ebre”
10è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb ajuntaments per al manteniments dels
centres oberts durant l’any 2017
11è. Aprovació, si s’escau, del Pla estratègic del Consell Comarcal del Baix Ebre en l’àmbit de
l’ocupació, la formació i el desenvolupament local

12è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud del Programa Treball i Formació 2017
13è. Propostes d’urgència
14è. Torn obert de control, precs i preguntes

Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,
es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors.
Atès que els senyors consellers, coneixen les actes pel fet que s’han distribuït prèviament; les
sotmeten a votació ordinària i s’aproven, per unanimitat dels 21 membres presents, l’acta
09/2017 de la sessió extraordinària de data 29 de setembre de 2017, i l’acta 10/2017 de la
sessió extraordinària de data 06 d’octubre de 2017
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PUNT 2n- Donar compte del canvi de membres de comissions informatives
Atesa la incorporació de d’una nova consellera i d’un nou conseller del grup comarcal
socialista, s’incorporen a les comissions informatives les qual resten compotes pels següents
membres:
DENOMINACIÓ

Serveis a les persones

HORA SESSIO

9.00

ÀREES D'ACTUACIÓ

Qualitat de vida i polítiques d’ocupació, serveis socials i sanitat

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (PSC)

Roser Merlos Borrull

ERC

Mayte Puell Garcia
Josep Felip Monclus Benet
Suplent: Josep Antoni Navarro

PSC

Ramon Brull Melich
Suplents: José Emilio Bertomeu Río – Josep Mas Sabaté

CIU

Kilian Franch Arques
Sandra Zaragoza Vallés
Suplent: Rafel Tomàs Royo

ENTESA

Jordi Jordan Farnós

PP

Joan Segarra Piñana

SECRETARI/A

Josep Pere Puig Rosales

DENOMINACIÓ

d’Activació econòmica i turisme

HORA SESSIO

9.30

ÀREES D'ACTUACIÓ

Promoció econòmica, turisme i comerç i consum

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (ERC)

Josep Felip Monclús Benet

ERC

Josep Antoni Navarro
Suplent: Mayte Puell García

PSC

José Emilio Bertomeu Río
Ramon Brull Melich
Suplents: Josep Mas Sabaté – Roser Merlos Borrull
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CIU

Alfredo Ferré Fandos
Elisabet Zapater Alifonso
Suplent: Josep Codorniu Suñer

ENTESA

Jordi Jordan Farnos

PP

Joan Segarra Piñana

SECRETARI/A

Olga Pardo Ferreres

DENOMINACIÓ

d'Actuació sobre el territori

HORA SESSIO

10.00

ÀREES D'ACTUACIÓ

Obres i serveis i habitatge

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (PSC)

José Emilio Bertomeu Río

ERC

Josep Antoni Navarro
Roger Aviñó Martí
Suplent: Enric Adell

PSC

Josep Mas Sabaté
Suplents: Ramon Brull Melich – Roser Merlos Borrull

CIU

Rafel Tomàs Royo
Josep Codorniu Suñer
Suplent: Elisabet Zapater Alifonso

ENTESA

Jordi Jordan Farnos

PP

Joan Segarra Piñana

SECRETARI/A

Francesc Folqué Alcoverro

DENOMINACIÓ

d'Ensenyament, cultura, joventut i esports

HORA SESSIO

10.30

ÀREES D'ACTUACIÓ

Ensenyament, cultura, joventut i esports

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (PSC)

Ramon Brull Melich

ERC

Enric Adell
Mayte Puell
Suplent: Paco Gas
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PSC

Roser Merlos Borrull
Suplents: Josep Mas Sabaté – Jose Emilio Bertomeu Río

CIU

Carlos Serra Ventura
Joan Pere Gómez Comes
Suplent: Rafel Tomàs Royo

ENTESA

Jordi Jordan Farnos

PP

Joan Segarra Piñana

SECRETARI/A

Anna Fàbregas Castelló

DENOMINACIÓ

de Gestió ambiental i sector primari

HORA SESSIO

11.00

ÀREES D'ACTUACIÓ

Gestió ambiental, agricultura, ramaderia i pesca

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (ERC)

Roger Aviñó Martí

ERC

Paco Gas
Suplent: Ferran Cid

PSC

Josep Mas Sabaté
Roser Merlos Borrull
Suplents: José Emilio Bertomeu – Ramon Brull Melich

CIU

Joan Pere Gómez Comes
Lluís Espinach Pegueroles
Suplent: Rafel Tomàs Royo (31.03.2017)

ENTESA

Jordi Jordan Farnos

PP

Joan Segarra Piñana

SECRETARI/A

Francesc Folqué Alcoverro

DENOMINACIÓ

de Governació

HORA SESSIO

11.30

ÀREES D'ACTUACIÓ

Afers interns, hisenda i personal

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (ERC)

Ferran Cid Martí

ERC

Enric Adell
Suplent: Roger Aviñó Martí
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PSC

Jose Emilio Bertomeu Rio
Josep Mas Sabaté
Suplents: Ramon Brull Melich – Roser Merlos Borrull

CIU

Joaquin del Pino Homedes
Kilian Franch Arques
Suplent: Alfredo Ferré Fandos

ENTESA

Jordi Jordan Farnos

PP

Joan Segarra Piñana

SECRETARI/A

Jaume Estupiñá Mayor

PUNT 3r- Donar compte de resolucions de presidència de nomenaments de membres
de la Comissió de Govern i del Consell de Presidència i de presidència de comissions
informatives
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA G-ER 01/2017
Vist l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei sobre
l’organització comarcal de Catalunya preveu que el president ha de nomenar entre els
consellers comarcals un vicepresidents o més, que l’han de substituir per ordre de
nomenament en cas de vacant, absència o impediment i als quals podrà delegar l’exercici de
les seves atribucions.
D’acord amb les atribucions conferides, RESOLC:
Primer- Nomenar els següents vicepresidents del Consell Comarcal del Baix Ebre:
Vicepresident primer: Sr. Daniel Andreu Falcó
Vicepresident segon: Sr. Josep Felip Monclús Benet
Vicepresident tercer: Sr. José Emilio Bertomeu Río
Vicepresident quart: Sr. Ferran Cid Martí
Vicepresident cinquè: Sr. Josep Mas Sabaté
Vicepresident sisè: Sr. Roger Aviñó Martí
Segon- Aquests vicepresidents, per l’ordre establert, substituiran el president en els casos de
vacant, absència o impediment, i en aquest cas exerciran les atribucions que li confereixen al
president les disposicions vigents, mitjançant les oportunes resolucions.
Tercer- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa i remetre la Resolució de nomenament al
Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el
taulell d’anuncis del Consell Comarcal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent de la signatura.
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Quart- Donar compte al Ple del Consell d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri.
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA G-ER 02/2017
L’article 75 del vigent Reglament Orgànic Comarcal disposa que és atribució del president tant
la determinació del nombre de membres de la Comissió de Govern, com el nomenament dels
seus components. Aquestes decisions les prendrà el president mitjançant decret, que serà
comunicat en el següent ple ordinari.
L’article 76 del mateix text, disposa que el nombre de membres de la Comissió de Govern no
podrà excedir d’un terç del nombre total de consellers de dret del Consell Comarcal,
desestimant-ne les fraccions. En aquest nombre màxim de membres s’afegirà el president i el
gerent, que formarà part en tot cas de la Comissió de Govern amb veu i vot.
Atès que l’article 78 del Reglament Orgànic Comarcal disposa que el president podrà destituir
i nomenar membres de la Comissió de Govern en qualsevol moment, sense més requeriment
que comunicar-ho formalment a l’afectat i que els decrets de cessament i nomenament de
membres de la Comissió de Govern tindran efectes des del dia següent a la seva comunicació
a l’interessat, havent de ser comunicats tant a la Comissió de Govern com al ple en la seva
primera sessió ordinària.
Vistos aquests articles, RESOLC:
Primer- Nomenar els següents consellers com a membres de la Comissió de Govern del
Consell Comarcal del Baix Ebre:
Sr. Daniel Andreu Falcó
Sr. Josep Mas Sabaté
Segon. Donar continuïtat al nomenament dels següents membres realitzat pel President
anterior:
Sr. Josep Felip Monclús Benet
Sr. José Emilio Bertomeu Río
Sr. Ferran Cid Martí
Sr. Roger Aviñó Martí
Sr. Francesc Gas Ferré
Tercer. Establir que la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre resta formada
pel President del Consell Comarcal i pels següents membres,
Sr. Daniel Andreu Falcó
Sr. Josep Felip Monclús Benet
Sr. José Emilio Bertomeu Río
Sr. Ferran Cid Martí
Sr. Josep Mas Sabaté
Sr. Roger Aviñó Martí
Sr. Francesc Gas Ferré
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Quart- Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne compte a la Comissió de Govern i
al ple en la seva primera sessió i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província.
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA G-ER 03/2017
El Ple del Consell, en la sessió de data 11 d’agost de 2003, ha aprovat crear un òrgan
col·legiat complementari denominat “Consell de Presidència”, amb la funció de prestar
assistència al President i responent al principi d’eficàcia en la gestió comarcal.
L’acord plenari estableix que la composició del Consell de Presidència serà: el/la President/a
del Consell Comarcal; de 3 a 5 membres nomenats pel propi President entre els
consellers/res comarcals; el/la gerent comarcal i el/la secretari/ària del Consell Comarcal que
assistirà a les sessions amb funcions d’assessorament legal i per tal d’aixecar l’acta
corresponent.
El ple del Consell, en sessió de data 27 de juliol de 2007, va acordar modificar la composició i
establir-la en de 3 a 8 membres nomenats pel propi President entre els consellers/res
comarcals
Per donar compliment a aquest acord plenari, RESOLC:
Primer- Nomenar membres del Consell de Presidència els següents consellers comarcals:
Sr. Ramon Brull Melich
Sra. Roser Merlos Borrull
Segon. Donar continuïtat al nomenament dels següents membres realitzat pel President
anterior:
Sr. Enric Adell Moragrega
Sr. Josep Antoni Navarro Serra
Sra. Mayte Puell García
Tercer. Establir que el Consell de Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre resta
format pel President del Consell Comarcal i pels següents membres,
Sr. Enric Adell Moragrega
Sr. Josep Antoni Navarro Serra
Sra. Mayte Puell García
Sr. Ramon Brull Melich
Sra. Roser Merlos Borrull
Quart- Notificar el nomenament als membres i donar-ne compte al Ple en la propera sessió
que celebri.
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PUNT 4t.- Donar compte d’altres de resolucions de presidència
N. 2017-0007 [P 75 17 Ana Vidiella educadora interin Laia Valls]
N. 2017-0008 [P 79 17 llista admesos arquitecte]
N. 2017-0009 [RESOL RP 080/2017 Aida Ferré interin treb fami 07 08 2017]
N. 2017-0010 [RESOL RP 078/2017 Ma dels Angels Cugat interin treb fami 01 08 2017]
N. 2017-0011 [RESOL RP 077/2017 Ascension Villalba interin treb fami 01 08 2017]
N. 2017-0012 [20170726_112732]
N. 2017-0013 [SP15-2017 URGENCIES SOCIALS - SUB]
N. 2017-0014 [Resolució proposta inscripció canvi titular IJ.doc]
N. 2017-0015 [RESOLUCIO DE PRESIDENCIA P 83 17 MARTI AVINYÓ jubilació]
N. 2017-0016 [Resolució Presidència nomenament funcionaries]
N. 2017-0017 [P 85 17 BORSA arquitecte]
N. 2017-0018 [Ref. 34 RS CALFRI S016]
N. 2017-0019 [RESOL RP 082/2017 Angel Piñol inerinitat vacances xòfers 10 08 2017]
N. 2017-0020 [RESOL RP 081/2017 Ma Carme Samper interin vacances Ma Cinta Príncep 16 08 2017]
N. 2017-0021 [P 86 17 Llista admesos BORSA PSICÒLEG]
N. 2017-0022 [P 87 17 Llista admesos BORSA EDUCADOR]
N. 2017-0023 [P 89 17 Llista admesos BORSA TREBALL SOCIAL]
N. 2017-0024 [P 88 17 Llista admesos BORSA INTEGRADOR]
N. 2017-0025 [P 091 17 Oriol Forgas Jorquera funcionari interí arquitecte]
N. 2017-0026 [P 92 17 Eva Iglesias excedència cura familiar 5 mesos]
N. 2017-0027 [P 92 17 Eva Iglesias excedència cura familiar 5 mesos]
N. 2017-0028 [P 097 Silvia Yagüe treb soc EBASP modif jornada 05092017]
N. 2017-0029 [RESOL RP 095/2017 Ma Dolors Besalduch aux admin Programa 30+ 05 09 2017]
N. 2017-0030 [RESOL RP 096/2017 Tània Valls modificació durada contracte fins 31 12 2017]
N. 2017-0031 [Ref.72 RS DELTACLETA S017]
N. 2017-0032 [Ref. 73 RS FCC S018]
N. 2017-0033 [Ref.76 RS HOTEL CAP ROIG S019]
N. 2017-0034 [RESOL RP 094 17 Lorena Badoch baixa voluntària 31 08 2017]
N. 2017-0035 [RESOL RP 090/2017 Ester Royo treb social interin Cristina Grau 16 08 2017]
N. 2017-0036 [Resolució presidència 7a. modificació 2017]
N. 2017-0037 [20170913_145825]
N. 2017-0038 [P 98 17 BORSA Tècnic 7 comarques]
N. 2017-0039 [Resolució Presidència contractació monitores menjador curs 17/18]
N. 2017-0040 [Resolució Presidència contractació Natalia Prades 18-09-2017]
N. 2017-0041 [Resolució Presidència modificació contracte Carmen Adell 18092017]
N. 2017-0042 [P 101 17 Llista admesos TÈCNIC PROGRAMA INTEGRALS]
N. 2017-0043 [RESOL RP 104/2017 Montse Subirats canvi reducció jornada 25 09 2017]
N. 2017-0044 [RESOL RP 105/2017 Raquel Calvet educ EBASP modif contracte 23 09 2017]
N. 2017-0045 [Ref.090 R ELS PILANS, S020]
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N. 2017-0046 [P 106 17 Llista admesos definitiva TÈCNIC PROGRAMA INTEGRALS]
N. 2017-0047 [RESOL RP 107/2017 Oriol Forgas triennis]
N. 2017-0048 [RESOL. PRESIDÈNCIA P 109/2017 modificació contracte Eva Llambrich 28 09 2017]
N. 2017-0049 [P 110 17 BORSA Tècnic Programa Integrals]
N. 2017-0050 [RESOL RP 108/2017 Sílvia Fabra baixa voluntària 29 09 2017]
N. 2017-0051 [Resolució P 111/2017 ampliació jornada monitores Remolins]
N. 2017-0052 [RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 112 / 2017 reincorporació Pili Juarez a jornada completa]
N. 2017-0053 [Resolució Presidència P 113/2017 contractació Sílvia Yagüe 02 10 2017]
N. 2017-0054 [Resolució Presidència P 114/2017 contractació Cristina Bertomeu 02 10 2017]
N. 2017-0055 [Ref.093 R MARISC CATALA, S021]
N. 2017-0056 [Ref.094 R GRANJA PILAR fossa 1, S022]
N. 2017-0057 [Ref.095 R GRANJA PILAR fossa 2, S023]
N. 2017-0058 [P 115 17 EXCEDENCIA LAIA VALLS]
N. 2017-0059 [RESOL RP 119/2017 Ma Cinta Granero Monitora La Mercè 09 10 2017]
N. 2017-0060 [P 118 CIPRIANA BOLOGAN FI INGTERINITAT]
N. 2017-0061 [RESOL RP 117/2017 Núria Sayas modificació durada contracte fins 15 01 2018]
N. 2017-0062 [Ref.101 R EXTAMSA, S025]
N. 2017-0063 [P 123 17 BORSA psicòlegs]
N. 2017-0064 [ER 02-17 COMISSIO GOVERN OCTUBRE 2017]
N. 2017-0065 [ER 03-17 CONSELL PRESIDENCIA OCTUBRE 2017]
N. 2017-0066 [P 121 17 BORSA integradors]
N. 2017-0067 [ER 04-17PRESIDENCIA COMISSIONS OCTUBRE 2017]
N. 2017-0068 [Ref.100 R HOTEL AMETLLA DE MAR, S024]
N. 2017-0069 [P 120 17 BORSA educadors]

PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’adhesió de diversos ajuntaments de
la comarca al III Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre
Les administracions locals, en tant que som les més properes a la ciutadania hem de ser
capdavanteres en les polítiques adreçades a fer efectiu aquest dret.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat el III Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre
mitjançant el qual vol reiterar el seu compromís en la igualtat efectiva entre homes i dones, i
donar un pas endavant front la responsabilitat social, apostant per esdevenir una organització
més justa, amb dirigides a aconseguir de manera progressiva la igualtat.
El Consell, pioner en aquest tipus de polítiques dins el nostre territori, té la voluntat de fer
extensives les sinèrgies, donant suport a la resta d’entitats, empreses i Ajuntaments, que
vulguin impulsar als seus respectius plans locals mesures concretes vers la igualtat.
Aquests ha estat un pla consensuat i participat per entitats, el Consell Consultiu de Dones del
Baix Ebre, Ajuntaments i tècnics comarcals per tal de recollir totes les sensibilitats i
aportacions del territori.
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Així per tant al mes de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el III Pla de
polítiques de dones del Consell Comarcal del Baix Ebre 2017-2020, la missió del qual és
fomentar el principi d’eficàcia en totes les polítiques i actuacions que el Consell Comarcal
endegui en matèria d’igualtat.
L’eix 1 preveu establir les polítiques de dones com un eix transversal en l’acció de govern del
Consell Comarcal introdueix com objectiu adherir els Ajuntaments que ho desitgin al pla de
polítiques del Consell.
Així, en data 17/7/2017 es va remetre un escrit als Ajuntaments informant-los de l’anterior i a
dia d’avui han sol·licitat la seva adhesió els següents Ajuntaments:
-Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
-Ajuntament de l’Ampolla
-Ajuntament de Benifallet
-Ajuntament Alfara
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, i per unanimitat de tots els consellers presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Acceptar l’adhesió al III Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre acordada pels
ajuntaments de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Alfara de Carles i Benifallet
Segon. Tramitar la corresponent adhesió per tal que tingui els efectes corresponents i
comunicar-la als ajuntaments esmentats.
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud del Contracte Programa
per al SIAD i altres polítiques d’igualtat de gènere, any 2017
L’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat que té atribuïdes les
competències vinculades al seu paper de garant del compliment de la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i de l’aplicació de la seva transversalitat. A aquest
efecte, l’article 7.3.b) d’aquesta Llei obliga l’Administració de la Generalitat a dotar-se de
mecanismes de cooperació interinstitucional per a traslladar l’impuls de la transversalitat de la
perspectiva de gènere a la resta d’administracions.
El Consell Comarcal del Baix Ebre dins del seu àmbit territorial, li correspon l’exercici de les
competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere que li atribueix l’article 6.1 de la
Llei 17/2015.
Ambdues institucions tenen un interès comú per garantir i vetllar per a la igualtat i nodiscriminació per raó de gènere, i l’eradicació de la violència masclista a Catalunya i per això
l’Institut Català de les Dones proposa la signatura del present contracte programa.
Els objectius del contracte programa són:
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a) La prestació del servei d’informació i atenció a les dones
b) Les actuacions per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la
perspectiva de gènere
Per dur a terme aquestes accions, l’Institut Català de les Dones, aportarà al Consell Comarcal
del Baix Ebre la quantitat màxima de 23.000 euros anuals pel servei d’informació i atenció a
les dones, durant el període de vigència d’aquest acord.
Per tal de poder obtenir el finançament del servei a través del Contracte Programa
corresponent, es va procedir, dins el termini establert, a presentar la sol·licitud corresponent
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, i per unanimitat de tots els consellers presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la presentació de sol·licitud de contracte programa 2017 per a la prestació
del Servei d'Informació i atenció a les dones i realització de polítiques d’igualtat de gènere i
ratificar el contingut de la sol.licitud.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, inclòs el document que sorgeixi de la
sol·licitud.
PUNT 7è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el departament de justícia
per al servei de mediació
La mediació familiar, i la civil en general, regulades ambdues a l’article 2 de la Llei 15/2009,
del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (en endavant Llei 15/2009), és un
mètode de resolució de conflictes que pot ajudar les persones a gestionar pacíficament les
seves discrepàncies, evitar l’obertura de procediments judicials de caràcter contenciós i posar
fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast.
L’article 20 de la Llei 15/2009 crea el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya com a
òrgan adscrit al Departament competent en matèria de dret civil, amb l’objecte de promoure i
administrar la mediació i de facilitar que s’hi pugui accedir; i l’article 21.a) de la Llei esmentada
assenyala com una de les funcions d’aquest Centre la de fomentar i difondre la mediació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre té interès a promoure i difondre la mediació en el seu àmbit
de competència, amb l’objectiu de facilitar la gestió pacífica dels conflictes que puguin sorgir
entre els ciutadans i ciutadanes del municipi, amb la col·laboració del Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya.
L’article 27.1 de la Llei 15/2009 estableix que les persones que s’adrecin al Centre de
Mediació de Dret Privat de Catalunya, en els supòsits que estableix aquesta Llei, poden
gaudir del benefici de gratuïtat, sempre que es donin les condicions materials que estableixen
les normes reguladores de l’assistència jurídica gratuïta, i que el benefici de gratuïtat es
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concedirà per mitjà del procediment que preveu l’article 40 del Reglament de l’esmentada Llei
de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre.
Ambdues parts interessades, reconeixen la necessitat d’impulsar a Catalunya la mediació
com a mètode de resolució de conflictes en l’àmbit familiar i en qualsevol tipus de qüestió o
pretensió en matèria de dret privat que es pugui conèixer en un procés judicial i que es
caracteritzi perquè s’hagi trencat la comunicació personal entre les parts, tal com assenyala
l’article 2 relatiu a l’objecte de la mediació de la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret
privat.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, i per unanimitat de tots els consellers presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb el departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, l’objecte del qual és impulsar i difondre a Catalunya la mediació com a mètode de
resolució de conflictes familiars i civils, en general, mitjançant la gestió pel Consell Comarcal
del Baix Ebre del Servei d’Informació Mediadora (SIM), que es durà a terme en col·laboració
amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el marc del servei gestionat per
aquest Consell Comarcal.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’entitat REPSOL, SA per
regular la col·laboració en el servei comarcal de transport adaptat
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de maig de 1997,
va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat restringida per
tal d’atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei té com a finalitat
facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat i persones grans
amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada de la
comarca del Baix Ebre, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració a
l’entorn.
D’aleshores ençà, el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat restringida ha
anat incrementant la seva importància, tant en nombre d’usuaris com de rutes i, al mateix
temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant empresa externa i
mitjançant els propis mitjans materials i personals.
El manteniment d’aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la Generalitat de
Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació econòmica i social actual fa
que aquest servei sigui cada cop més sol·licitat i que el Consell Comarcal del Baix Ebre no
disposi de recursos suficients per poder atendre’l amb garantia .
És voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius més
propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant iniciatives que
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afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a l’educació, a la integració i
a la sostenibilitat i benestar de l’entorn en el qual opera.
Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de
desenvolupament a les comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que
beneficiïn el màxim nombre de persones i participen en projectes i programes de millora de les
condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant, entre d’altres
accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles persones que en necessitin i
col·laborant en l'execució de projectes d'integració social de col·lectius vulnerables o en risc
d'exclusió, i formem part de diversos programes de millora del benestar.
Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i REPSOL van
signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport considerable a la prestació
del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt positivament el conveni i
consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se.
Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que necessiten
assistència per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis assistencials que
els hi corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per circumstàncies físiques, mentals o
d’edat.
Vista, per tant, la confluència d’interessos i atès que consideren molt positiva la col·laboració
mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones amb mobilitat
restringida.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, i per unanimitat de tots els consellers presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni a signar amb REPSOL per a la col·laboració en la prestació del
servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o altres necessitats
socials, de l’any 2017.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL
ENTRE REPSOL S.A. I CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
A Tarragona, a 8 de novembre de 2017
REUNITS
D'una banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, amb domicili a Tortosa, carrer
Barcelona 152 i CIF P9300004J representat en aquest acte pel seu president, el Sr. Enric Roig
Montagut. En endavant, “CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE”.
I d'altra banda, Repsol Investigaciones Petrolíferas, SA amb domicili a Madrid, Méndez Álvaro 45 i
CIF A-28094712 representada en aquest acte pel Sr. Manuel Alfredo González Álvarez, Director de
la Unitat de Negoci d'Espanya, en la seva qualitat de representant legal de la mateixa, en virtut de
poder atorgat a favor seu davant el Notari de Madrid Sr. Juan José de Palacio, a Madrid, amb data
7 d'abril de 2016, amb número 2016/711/N/07/04/2016 del seu protocol. En endavant, “REPSOL”.
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EXPOSEN
I.
Que el Ple de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en la sessió ordinària de data 20 de
maig de 1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat
restringida per atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei té com a finalitat
facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat i persones grans amb
dependència, perquè puguin accedir als serveis socials d'atenció especialitzada de la comarca del
Baix Ebre, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn (en
endavant "el Projecte").
II.
Que des de llavors i fins al moment actual, el servei comarcal de transport de persones amb
mobilitat restringida ha anat incrementant la seva importància, tant en nombre d'usuaris com de
rutes i, al mateix temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant empresa
externa i mitjançant els propis mitjans materials i personals.

III.
Que el manteniment d'aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la
Generalitat de Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació econòmica i social
actual fa que aquest servei sigui cada vegada més sol·licitat i que el CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE no disposi de recursos suficients per poder atendre'l amb garantia.
IV.
Que és voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius més
propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant iniciatives que
afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a l'educació, a la integració i a la
sostenibilitat i benestar de l'entorn en què opera, generant així oportunitats de desenvolupament en
aquestes zones.
V.
Que aquest és un dels objectius de compromís social de REPSOL, per a la qual cosa
promou projectes que beneficiïn el màxim nombre de persones i participa en projectes i programes
de millora de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant, entre
d'altres accions, la de facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles persones que els
necessitin i col·laborant en l'execució de projectes d'integració social de col·lectius vulnerables o en
risc d'exclusió, així com formant part de diversos programes de millora del benestar.
VI.
Que per les raons exposades, el 26 d'octubre de 2011, el CONSEL COMARCAL DEL BAIX
EBRE i REPSOL van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport considerable
a la prestació del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt positivament el conveni i
consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se.
VII. Que ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que
necessiten assistència per poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis assistencials que
els corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per circumstàncies físiques, mentals o d'edat.
VIII. Vista, per tant, la confluència d'interessos i atès que consideren molt positiva la col·laboració
mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones amb mobilitat restringida,
ambdues parts en virtut del que s'ha exposat i reconeixent-se recíprocament plena capacitat
jurídica per subscriure el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL a ACTIVITATS
D'INTERÈS GENERAL acorden celebrar-ho d'acord amb les següents,
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CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE DEL CONVENI.
En virtut d'aquest conveni, REPSOL es compromet a realitzar una aportació econòmica única de
VINT MIL EUROS (20.000,00 €) a favor del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE que aquest
destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu a la realització del Projecte esmentat en l'expositiu I.
Per la seva banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE s'obliga a difondre la participació i
col·laboració de REPSOL en el Projecte en la forma descrita en la Clàusula Quarta.
Segon.- BASE.
El present conveni de col·laboració té la base dels previstos en l'art. 25 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de Mecenatge i
es regirà per les disposicions d'aquesta Llei que li siguin aplicables així com per les del Reial
Decret 1270/2003, de 10 octubre, que conté el seu desenvolupament reglamentari.
Segons disposa l'Art. 25, apt. 1 paràgraf 2n de la Llei, la difusió de la participació de REPSOL al
Projecte indicat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no constituirà una prestació de
serveis.
Tercera.- APORTACIÓ ECONÒMICA DE REPSOL
REPSOL es compromet a satisfer al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE l'import indicat en la
clàusula primera als esmentats fins abans del 31 de desembre del 2017.
L'aportació econòmica referida es destinarà a col·laborar econòmicament en les despeses
produïdes pel Projecte durant l'any 2017, però al mateix temps, es computa com a finançament del
mateix per a l'exercici 2018, amb la finalitat de programar i garantir el servei de transport adaptat a
la comarca del Baix Ebre.
L'esmentada quantitat serà satisfeta mitjançant transferència bancària al compte de Caixabank
ES41 2100 0019 4602 0053 0167 que a aquest efecte li ha indicat el CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE a REPSOL.
Quarta.- DIFUSIÓ DE LA COLABORACIÓ DE REPSOL
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE es compromet a difondre la participació i col·laboració
de REPSOL mitjançant la inserció de la seva denominació social i logo en els vehicles
corresponents, així com en rètols, impresos, catàlegs, segells, propaganda, altres elements
materials, website principal o qualsevol altres associades al Projecte, així com en Xarxes Socials, ja sigui les de major reconeixement entre els usuaris, o qualsevol altra que pogués crear-se en el
futur-, així com en qualsevol altra informació que es publiqui o s'editi en relació amb el Projecte
durant la vigència d'aquest Conveni i que es pogués divulgar a través de xarxes telemàtiques, tant
al web de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE com a la web pròpia del Projecte, si en algun
moment es desenvolupés o creés alguna.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE sotmetrà a l'aprovació prèvia de REPSOL, abans de la
seva publicació definitiva, els llocs i característiques d'impressió de la denominació i logotip de la
mateixa en tot el material imprès, electrònic i/o audiovisual que es produeixi, editi, publiqui, divulgui
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o del que es dugui a terme una comunicació pública a través de qualsevol mitjà, incloent xarxes
telemàtiques, etc. en relació al Projecte.
Amb caràcter general, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE s'obliga a que sigui esmentada
la col·laboració de REPSOL en tots els actes de difusió referits al Projecte inclòs a través
d'Internet.
Independentment de tot això, REPSOL podrà, si així ho decidís, publicar i difondre, pels seus
propis mitjans, inclosos els electrònics i telemàtics, la seva intervenció i col·laboració en el Projecte
de la manera que consideri més convenient.
Cinquena.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE desenvoluparà el Projecte amb els seus propis
mitjans, sent íntegra i exclusivament responsable d'aquest.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE destinarà al Projecte, tots els recursos, humans i/o
materials, que siguin necessaris per al compliment dels objectius d'aquest que correran del seu
exclusiu compte i càrrec.
Cap de les disposicions d'aquest contracte pot ser entesa com a constitutiva d'una relació laboral
entre REPSOL i les persones que intervinguin en el desenvolupament i organització del Projecte.
REPSOL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la gestió que el CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE realitzi de l'aportació lliurada, ni pels actes i serveis prestats per aquesta o per les
empreses i professionals que siguin contractats pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i es
destinin a l'organització, execució i desenvolupament del Projecte i per al compliment del seu
compromís de difusió de la col·laboració de REPSOL.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE garanteix la indemnitat a REPSOL davant de
qualsevol tipus de reclamació que pogués derivar-se de l'organització i desenvolupament del
Projecte, sigui directament o en relació amb les persones físiques o jurídiques que hagin intervingut
en aquest per encàrrec de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE declara conèixer i assumir tots els riscos implícits i/o que
es puguin ocasionar com a conseqüència de l'execució del Projecte, ateses les especials
característiques del mateix, i disposar de les cobertures suficients per fer front als eventuals danys
que se'n poguessin derivar garantint la indemnitat de REPSOL en els termes que preveu aquesta
mateixa clàusula.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE presentarà a REPSOL un informe descriptiu de les
actuacions desenvolupades a l'empara del present conveni, un dossier de premsa on figurin les
activitats de comunicació i difusió del projecte, així com de tota la documentació acreditativa de la
col·laboració de REPSOL i l'adequada difusió de la mateixa.
Sisena.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE REPSOL
Cap de les manifestacions que es contenen en el present conveni suposa la cessió o transmissió
de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, titularitat de REPSOL.
L'ús no autoritzat, o per a un fi diferent al pactat en el present conveni per part de CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat industrial
o intel·lectual de REPSOL, facultarà a aquesta per resoldre aquest conveni, en aquest cas, el
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CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE es compromet a restituir a REPSOL l'import de les
aportacions realitzades a requeriment d'aquesta i en la seva totalitat i, tot això, sense perjudici de la
corresponent indemnització de danys i perjudicis als que hi hagués lloc i que en aquest supòsit
haurà així mateix, ser satisfeta pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE a REPSOL.
A l'efecte del que disposen els paràgrafs anteriors, i per a la deguda observança s'adjunta com a
annex a aquest conveni formant part d'aquest la Guia Bàsica d'Aplicació de la Marca Repsol.
Setena.- DURADA.
L'aportació econòmica derivada d'aquest conveni té per finalitat col·laborar econòmicament en la
despesa produïda pel Projecte durant l'any 2017, però al mateix temps, es computa com a
finançament del servei per a l'exercici 2018, amb la finalitat de programar i garantir el servei de
transport adaptat de la comarca del Baix Ebre.
Aquest conveni podrà ser prorrogat o renovat en el moment de la seva extinció si les parts així ho
convenen expressament i per escrit.
Vuitena.- RESOLUCIÓ.
REPSOL podrà resoldre el present conveni, estant obligat el CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE a restituir en el termini màxim d'un mes i en la forma que aquesta expressament li indiqui,
l'import de l'aportació realitzada per REPSOL en els següents supòsits:
-

En el cas que el Projecte no arribi a desenvolupar-se total o parcialment.

En el cas que el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no destini íntegrament al Projecte
l'aportació econòmica prevista en els Expositius d'aquest Conveni i en les clàusula primera i
segona.
- En el cas que CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no realitzi la difusió de la participació de
REPSOL al Projecte en la forma acordada per les parts en la Clàusula Quarta.
- En el supòsit previst en la Clàusula Sisena anterior.
Novena.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.
El present Conveni es considera inclòs en l'article 4.1 d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que
queda fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma. En conseqüència es regirà i interpretarà per les
normes de dret privat que resultin d'aplicació, especialment per la Llei 49/2002 esmentada més
amunt, sense perjudici del recurs als principis i criteris de l'esmentat Reial Decret per resoldre els
dubtes i llacunes que poguessin presentar-se.
Ambdues parts intervenen amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre i se
sotmeten als Jutges i Tribunals de Tarragona capital per a la solució de les qüestions que puguin
suscitar sobre la interpretació, execució, compliment i/o acabament d'aquest conveni.

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 9è-. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre els Consells
Comarcals de les Terres de l’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per
al projecte “Servei d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies Terres de l’Ebre”
El Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies és un servei de caràcter universal i
preventiu. En el cas del SOAF Terres de l'Ebre el servei és itinerant per tot el territori (inclou
les quatre comarques; Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta).
El Servei d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies es defineix com un punt d'informació i
assessorament en tot el que fa referència a les necessitats i interessos de les famílies. Des del
SOAF es treballen les capacitats relacionals i comunicatives que sorgeixen dins de la unitat
familiar, tot seguint un enfocament sistèmic. Se les acompanya per aconseguir una millora del
seu benestar, potenciant les pròpies capacitats d'afrontament i rebent suport en qüestions
diverses que puguin afectar en la criança i desenvolupament dels seus fills i filles. L’atenció
pot ser tant individual com grupal sempre enfocat en promoure una parentalitat positiva.
També promou la participació activa de les famílies a través de tallers i activitats grupals.
A partir del 2011 va néixer aquest mateix projecte a les Terres de l’Ebre a través de l’entitat
Associació Acció Social Integral (ACSOI). Quan ACSOI va ser absorbida per la Fundació
Gentis, aquest servei va passar a gestionar-se des d’aquesta, amb els mateixos professionals
que el portaven.
La Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya té interès en implementar un
SOAF a les Terres de l’Ebre, per aquest motiu ha sol·licitat la col·laboració del Consell
Comarcal del Montsià per prestar-lo al territori. Aquesta es concretarà en el finançament de
projecte al 100%, durant els exercicis 2017 i 2018, incorporant-ho al Protocol addicional al
Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
concretament incorporant la Fitxa número 39.
D’acord amb aquestes premisses, aquestes administracions acorden col·laborar amb el
projecte “Servei d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies Terres de l’Ebre” (veure projecte
adjunt) i, a aquest efecte, formalitzaran un conveni que té per objecte establir les línies de
col·laboració.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, i per unanimitat de tots els consellers presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració a signar 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 “Servei
d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies Terres de l’Ebre”
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix
Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament
de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Servei d'Orientació
i
d'Acompanyament a Famílies Terres de l’Ebre”
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REUNITS
La Sr. FRANCESC JOSEP MIRÓ MELICH , que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta
del Consell Comarcal del Montsià, nomenada per acord de Ple de 8 de juliol de 2017.
El Sr. ENRIC ROIG MONTAGUT que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, nomenat per acord de Ple de 7 de juliol de 2017.
El Sr. CARLES LUZ i MUÑOZ, que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell
Comarcal de la Terra Alta, nomenat per acord de Ple de 8 de juliol de 2015.
La Sra. GEMMA CARIM GIRONÉS, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, nomenada per acord de Ple de 8 de juliol de 2015.
El Sr. FERRAN BEL ACCENSI, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcalde president de
l’Ajuntament de Tortosa, nomenat per acord de Ple de 13 de juny de 2015.
El Sr. ADAM TOMÀS i ROIGET, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcalde president de
l’Ajuntament d’Amposta, nomenat per acord de Ple de 13 de juny de 2015.

Les parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i obligar-se, en
representació de les respectives administracions, i

MANIFESTEN
I.
El Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies és un servei de caràcter universal i
preventiu. En el cas del SOAF Terres de l'Ebre el servei és itinerant per tot el territori (inclou les
quatre comarques; Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta).
II. El Servei d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies es defineix com un punt d'informació i
assessorament en tot el que fa referència a les necessitats i interessos de les famílies. Des del
SOAF es treballen les capacitats relacionals i comunicatives que sorgeixen dins de la unitat
familiar, tot seguint un enfocament sistèmic. Se les acompanya per aconseguir una millora del
seu benestar, potenciant les pròpies capacitats d'afrontament i rebent suport en qüestions
diverses que puguin afectar en la criança i desenvolupament dels seus fills i filles. L’atenció pot
ser tant individual com grupal sempre enfocat en promoure una parentalitat positiva. També
promou la participació activa de les famílies a través de tallers i activitats grupals.
III. A partir del 2011 va néixer aquest mateix projecte a les Terres de l’Ebre a través de l’entitat
Associació Acció Social Integral (ACSOI). Quan ACSOI va ser absorbida per la Fundació Gentis,
aquest servei va passar a gestionar-se des d’aquesta, amb els mateixos professionals que el
portaven.
IV. La Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya té interès en implementar un
SOAF a les Terres de l’Ebre, per aquest motiu ha sol·licitat la col·laboració del Consell Comarcal
del Montsià per prestar-lo al territori. Aquesta es concretarà en el finançament de projecte al
100%, durant els exercicis 2017 i 2018, incorporant-ho al Protocol addicional al Contracte
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, concretament incorporant la
Fitxa número 39.
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D’acord amb aquestes premisses, les parts acorden col·laborar amb el projecte “Servei
d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies Terres de l’Ebre” (veure projecte adjunt) 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 “Servei d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies Terres de l’Ebre”
Les administracions locals baix signants gaudiran d’aquest servei de l’1 d’octubre de 2017 fins al
31 de desembre de 2018.
L’àmbit territorial serà el corresponent a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre i els
municipis d’Amposta i de Tortosa.
Segona: Obligacions de les entitats locals
1. La Direcció General de Famílies va atorgar una subvenció, en la convocatòria de l’exercici
2017 per al període gener-setembre, a l’entitat Fundació Gentis per desplegar el SOAF a les
comarques del Baix Ebre i del Montsià.
2. Per al període octubre-desembre de 2017 està previst que el Consell Comarcal del Montsià
sigui l’encarregat d’implementar el SOAF a tot el territori de l’Ebre i ho portarà a terme amb la
contractació del servei mitjançant un contracte menor amb l’entitat Fundació Gentis , atès que és
qui té l’encàrrec de la DGFamílies.
3. El pressupost total del projecte és de 17.935,07€ per a l’exercici 2017, dels quals el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finançarà la quantitat de 17.935,07 €, d’acord
amb el contingut de la Fitxa número 39, en el marc del Protocol addicional al Contracte programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
4. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finançarà la quantitat de 67.627,00 €,
d’acord amb el contingut de la Fitxa número 39, en el marc del Protocol addicional al Contracte
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Montsià, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
5. El Consell Comarcal del Montsià retrà comptes a la resta d’Administracions implicades de
manera semestral en la figura d’una comissió de seguiment formada pels següents
representants:
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 gestioni el SOAF
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6. El Consell Comarcal del Montsià, un cop rebuda la memòria de l’empresa/entitat que
gestionarà el SOAF haurà de retre els comptes finals on hi constarà la memòria, assenyalada
abans, i el compte justificatiu relatiu a la despesa executada abans del 15 de febrer de l’any
següent a l’exercici a justificar.
7. Les administracions locals signants facilitaran a l’empresa/entitat que gestioni el SOAF Terres
de l’Ebre les instal·lacions i el material necessari per tal de d’implementar i desenvolupar el SOAF
al seu territori, d’acord amb les disponibilitats de cada ens.
Igualment cada ens locals proposarà una persona de contacte per desenvolupar les actuacions
que es prevegin en el seu territori.
Tercera: Durada del Conveni
La durada d’aquest conveni es fixa de l’1 d’octubre de 2017 fins al 31 de desembre de 2018,
sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, sempre i quan el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies financiï el cent per cent del cost del SOAF Terres de l’Ebre.
L’ inici de la prestació del servei serà efectiva en el moment que s'hagi aprovat o quedi garantit al
100% el finançament per part de la Generalitat per als exercicis 2017 i 2018.
Quarta. Incompliment
En cas que les parts incompleixin algun dels acords es resoldrà de forma automàtica

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

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 10è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb ajuntaments per al
manteniments dels centres oberts durant l’any 2017
El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell
comarcal del Baix Ebre tenen signat el Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat
Aquest document articula els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal del Baix Ebre quant a la
prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els
objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin
aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
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El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de Catalunya
i el Departament de Benestar Social i Família i que ha d’englobar tots els serveis i programes
de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera progressiva en el marc
d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren ambdues parts
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord
amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència,
estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació
de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que
permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix les
mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, i entre aquestes preveu
l’atenció en centre obert.
Els centres oberts són serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents que
requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament a aquells que estan en situació de
risc. El servei de centre obert està previst en la Cartera de serveis socials vigent (prestació
1.1.6.1.) com a servei social bàsic i com a prestació garantida.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari
escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha inclòs en el Contracte programa, per a
l’any 2017, la Fitxa núm. 2.1: “Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a
infants i adolescents: servei d’atenció diurna” .
Per tal de poder atendre aquests compromisos, el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aportarà la
quantitat de 74.319,00 euros per al desenvolupament de les actuacions següents: Programa
de serveis socials d’atenció diürna.
El Consell Comarcal col·labora amb els ajuntaments que disposen d’aquests recursos. Atesa
la necessitat de regular les relacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments
afectats s’ha elaborat una proposta de conveni.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, i per unanimitat de tots els consellers presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer . Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments
de Deltebre i de Roquetes, per tal de col·laborar mútuament en el desenvolupament del
Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant l’any 2017 i
promoció d’ actuacions que garanteixin la cobertura de necessitat bàsiques dels infants i
adolescents atesos.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I
ADOLESCENTS: SERVEI D’ATENCIÓ DIURNA
Tortosa, ........ d’octubre de 2017
REUNITS
D'una part, el Sr. Enric Roig Montagut, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra el Sr. Lluís Soler Panisello, Alcalde-President de l’Ajuntament de Deltebre
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i
MANIFESTEN
I- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal del Baix Ebre van signar en data 21/7/2016 el Contracte programa 20162019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
En data 10/10/2017se´ns ha tramés pel Departament I l’addenda per l’exercici 2017 que es
preveu signar en breu.
Aquests documents articulen els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre quant
a la prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social
i polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els
objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin
aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
II- El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de
Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots els
serveis i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera
progressiva en el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren
ambdues parts
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord
amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun.
III- La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència,
estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació
de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que
permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix les
mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, i entre aquestes preveu
l’atenció en el servei d’atenció diürna.
Els serveis d’atenció diürna són serveis destinats a infants i adolescents que requereixen
suport assistencial o formatiu, prioritàriament a aquells que estan en situació de risc. El servei
d’atenció diürna està previst en la Cartera de serveis socials com a servei social bàsic i com a
prestació garantida per tal de proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació
de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició
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d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits
socioeducatius.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari
escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo amb desenvolupament personal i
integració social i potenciant l’adquisició d’aprenentatges.
IV- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha inclòs la Fitxa núm. 2.1: “Serveis
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei d’atenció
diurna” .
Per tal de poder atendre aquests compromisos, el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aportarà la
quantitat de 74.319,00 euros per al desenvolupament de les actuacions següents: Programa
de serveis socials d’atenció diurna, amb la següent distribució:
Ajuntament de Deltebre: 44.104 euros.( 22.052 euros pel Centre Obert Sarabastall i 22.052
euros pel Centre Obert Delta Xic)
V- La fitxa 2.1 disposa que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finançarà l’ens
local els següents els recursos:
-Recursos humans: un professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències
socials encarregat de la direcció i la coordinació, un professional en educació social, un en
integració social i un en monitoratge de temps lliure, preferentment amb experiència en l’àmbit
de la infància i l’adolescència en risc.
Ràtios professionals: un/a director/a coordinador. Per cada vint persones usuàries, dos
professionals en educació social o un professional en educació social i un en integració social.
Es pot disposar de monitors i monitores de temps lliure per a activitats específicament
lúdiques i de suport.
D’altra banda preveu expressament que el finançament de la infraestructura, dels locals, del
material, del manteniment del Sistema d’informació, del suport administratiu, entre d’altres, va
a càrrec de l’Ajuntament de Deltebre.
VI- L’Ajuntament de Deltebre te signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre el conveni marc
de serveis socials per a la prestació, el manteniment i la millora de les prestacions de serveis i
econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i altres programes relatius al
benestar social, en el qual s’inclou aquesta nova prestació.
Vistos aquests antecedents, ambdues parts
ACORDEN
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Deltebre col·laboraran
mútuament en el desenvolupament de la prestació del servei socieoducatiu no residencial per
a infants i adolescents: Servei d’Atenció Diurna.
Segon. Els ens locals signants es comprometen a procurar l’assoliment del Objectius del
programa que es concreten en:
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Objectius que s’han d’assolir
General
Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la
cobertura de les
seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu
desenvolupament personal i
la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i
prevenint
situacions més greus de desprotecció.
Específics
En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:
- Desenvolupament personal i integració social.
- Adquisició d’aprenentatges.
Quant al mateix servei:
- Atendre infants i adolescents en situació de risc ( de 3 a 16 anys)que viuen en l’àmbit de
l’àrea bàsica respectiva, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament
aquells que estan en situació de risc.
- Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.
- Compensar dèficits socioeducatius.
Tercer. Atès que l’’Ajuntament de Deltebre és titular dels centres Oberts “DELTA XIC I
SARABASTALL” , ubicats en espais municipals i dotats de personal amb relació contractual
amb aquest, l’Ajuntament assumeix l’obligació de mantenir oberts aquests espais, assumir
totes les despeses de la infraestructura derivades d’aquesta disponibilitat (subministraments,
assegurances, ....) del material, del manteniment del sistema d’informació, del suport
administratiu i de dotar-los del personal que, d’acord amb la normativa vigent, és necessari
per al funcionament dels centres oberts i que es concreta en:
-Recursos humans: un professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències
socials encarregat de la direcció i la coordinació, un professional en educació social, un en
integració social i un en monitoratge de temps lliure, preferentment amb experiència en l’àmbit
de la infància i l’adolescència en risc.
Ràtios professionals: un/a director/a coordinador. Per cada vint persones usuàries, dos
professionals en educació social o un professional en educació social i un en integració social.
Es pot disposar de monitors i monitores de temps lliure per a activitats específicament
lúdiques i de suport.
El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del sistema
d’informació, del suport administratiu, entre d’altres, és a càrrec de l’Ajuntament de Deltebre.
L’Ajuntament de Deltebre ha de destinar els recursos proporcionats pel Departament a
aquest servei, a pagar com a mínim el 80% dels sous dels professionals, el 20% restant es
podrà destinar a la resta d’elements.
Quart- El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix els següents compromisos:
- Transferir a l’Ajuntament de Deltebre els imports que es quantifiquen en la clàusula següent.
- Justificar la totalitat de l’import acordat
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Cinquè. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies , mitjançant la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aportarà al Consell Comarcal del Baix Ebre la quantitat
de 74.319 euros per al desenvolupament de les actuacions següents: programa servei
socieoducatiu no residencial per a infants i adolescents: Servei d’Atenció Diürna:
Atès que la infraestructura i els professionals són assumits per l’Ajuntament de Deltebre, com
a titular del centre, el Consell Comarcal del Baix Ebre transferirà el següent import:
Ajuntament de Deltebre: 44.104 euros. ( 22.052 euros pel Centre Obert Sarabastall i 22.052
euros pel Centre Obert Delta Xic)
Sisè. Atesa l’obligació del Consell Comarcal del Baix Ebre de justificar els fons i el
compliment de les obligacions derivades de la gestió del serveis d’atenció diürna, l’Ajuntament
de Deltebre es compromet a facilitar, com a data límit el 31 de desembre de 2017 , la següent
documentació:
1-Memòria descriptiva de les activitats.
2- Enquestes de satisfacció de les persones usuàries.
3-Complimentació de la fitxa Rudel 2017 amb les següents dades:
L’avaluació es basarà en la mesura dels indicadors següents:
Setè. El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i es mantindrà vigent
fins que finalitzin les relaciona econòmiques que d’ell se’n deriven. Atesa la seva naturalesa i
finançament derivat d’un compromís del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no
es preveu la possibilitat de pròrroga. Si es manté l’aportació econòmica del departament
ambdues parts es comprometen a formalitzar un nou conveni de col·laboració.
ROQUETES
Tortosa, ........ d’octubre de 2017
REUNITS
D'una part, el Sr. Enric Roig Montagut, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra el Sr. Francesc Gas Ferré, Alcalde-President de l’Ajuntament de Roquetes
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i
MANIFESTEN
I- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal del Baix Ebre van signar en data 21/7/2016 el Contracte programa 20162019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
En data 10/10/2017 se´ns ha tramés pel Departament I l’addenda per l’exercici 2017 que es
preveu signar en breu.
Aquests documents articulen els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre quant
a la prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social
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i polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els
objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin
aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
II- El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de
Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots els
serveis i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera
progressiva en el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren
ambdues parts
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord
amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun.
III- La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència,
estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació
de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que
permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix les
mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, i entre aquestes preveu
l’atenció en el servei d’atenció diurna.

Els serveis d’atenció diürna són serveis destinats a infants i adolescents que requereixen
suport assistencial o formatiu, prioritàriament a aquells que estan en situació de risc. El servei
d’atenció diürna està previst en la Cartera de serveis socials com a servei social bàsic i com a
prestació garantida per tal de proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació
de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició
d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits
socioeducatius.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari
escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo amb desenvolupament personal i
integració social i potenciant l’adquisició d’aprenentatges.
IV- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha inclòs la Fitxa núm. 2.1: “Serveis
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei d’atenció diurna
Per tal de poder atendre aquests compromisos, el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, mitjançant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aportarà la
quantitat de 74.319,00 euros per al desenvolupament de les actuacions següents: Programa
de serveis socials de centres oberts, amb la següent distribució:
-

Ajuntament de Roquetes: 30.215 euros.
V- La fitxa 2.1 disposa que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finançarà l’ens
local els següents els recursos:
-Recursos humans: un professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències
socials encarregat de la direcció i la coordinació, un professional en educació social, un en
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integració social i un en monitoratge de temps lliure, preferentment amb experiència en l’àmbit
de la infància i l’adolescència en risc.
Ràtios professionals: un/a director/a coordinador. Per cada vint persones usuàries, dos
professionals en educació social o un professional en educació social i un en integració social.
Es pot disposar de monitors i monitores de temps lliure per a activitats específicament
lúdiques i de suport.
D’altra banda preveu expressament que el finançament de la infraestructura, dels locals, del
material, del manteniment del Sistema d’informació, del suport administratiu, entre d’altres, va
a càrrec de l’Ajuntament de Roquetes.
VI- L’Ajuntament de Roquetes te signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre el conveni
marc de serveis socials per a la prestació, el manteniment i la millora de les prestacions de
serveis i econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i altres programes
relatius al benestar social, en el qual s’inclou aquesta nova prestació.
Vistos aquests antecedents, ambdues parts
ACORDEN
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Roquetes col·laboraran
mútuament en el desenvolupament de la prestació del servei socioeducatiu no residencial per
a infants i adolescents: servei d’atenció diürna
Segon. Els ens locals signants es comprometen a procurar l’assoliment del Objectius del
programa que es concreten en:
Objectius que s’han d’assolir
General
Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la
cobertura de les
seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat, el seu
desenvolupament personal i
la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i
prevenint
situacions més greus de desprotecció.
Específics
En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:
- Desenvolupament personal i integració social.
- Adquisició d’aprenentatges.
Quant al mateix servei:
- Atendre infants i adolescents en situació de risc ( de 3 a 16 anys) que viuen en l’àmbit de
l’àrea bàsica respectiva, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament
aquells que estan en situació de risc.
- Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.
- Compensar dèficits socioeducatius.
Tercer. Atès que l’’Ajuntament de Roquetes és titular del centre Obert “Xirinxina” , ubicats en
espais municipals i dotats de personal amb relació contractual amb aquest, l’Ajuntament
assumeix l’obligació de mantenir oberts aquests espais, assumir totes les despeses de la
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infraestructura derivades d’aquesta disponibilitat (subministraments, assegurances, ....) del
material, del manteniment del sistema d’informació, del suport administratiu i de dotar-los del
personal que, d’acord amb la normativa vigent, és necessari per al funcionament dels centres
oberts i que es concreta en:
-Recursos humans: un professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències
socials encarregat de la direcció i la coordinació, un professional en educació social, un en
integració social i un en monitoratge de temps lliure, preferentment amb experiència en l’àmbit
de la infància i l’adolescència en risc.
Ràtios professionals: un/a director/a coordinador. Per cada vint persones usuàries, dos
professionals en educació social o un professional en educació social i un en integració social.
Es pot disposar de monitors i monitores de temps lliure per a activitats específicament
lúdiques i de suport.
El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del sistema
d’informació, del suport administratiu, entre d’altres, és a càrrec de l’Ajuntament de Roquetes.
L’Ajuntament de Roquetes ha de destinar els recursos proporcionats pel Departament a
aquest servei, a pagar com a mínim el 80% dels sous dels professionals, el 20% restant es
podrà destinar a la resta d’elements.
Quart- El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix els següents compromisos:
- Transferir a l’Ajuntament de Roquetes els imports que es quantifiquen en la clàusula
següent.
- Justificar la totalitat de l’import acordat
Cinquè. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies , mitjançant la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aportarà al Consell Comarcal del Baix Ebre la quantitat
de 74.319,00 euros per al desenvolupament de les actuacions següents: Programa servei
socioeducatiu no residencial per a infants i adolescents: servei d’atenció diürna:
Atès que la infraestructura i els professionals són assumits per l’Ajuntament de Roquetes,
com a titular del centre, el Consell Comarcal del Baix Ebre transferirà el següent import:
Ajuntament de Roquetes: 30.215 euros.
Sisè. Atesa l’obligació del Consell Comarcal del Baix Ebre de justificar els fons i el
compliment de les obligacions derivades de la gestió del servei d’atenció diürna, l’Ajuntament
de Roquetes es compromet a facilitar, amb data límit el 31 de desembre de 2017, la següent
documentació:
1-Memòria descriptiva de les activitats.
2- Enquestes de satisfacció de les persones usuàries.
3-Complimentació de la fitxa Rudel 2017 amb les següents dades:
L’avaluació es basarà en la mesura dels indicadors següents:
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Setè. El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i es mantindrà vigent
fins que finalitzin les relaciona econòmiques que d’ell se’n deriven. Atesa la seva naturalesa i
finançament derivat d’un compromís del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no
es preveu la possibilitat de pròrroga. Si es manté l’aportació econòmica del departament
ambdues parts es comprometen a formalitzar un nou conveni de col·laboració.

Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord
Tercer. Notificar l’acord als ajuntament de Deltebre i Roquetes

PUNT 11è.- Aprovació, si s’escau, del Pla estratègic del Consell Comarcal del Baix
Ebre en l’àmbit de l’ocupació, la formació i el desenvolupament local
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de l’Àrea d’Activació Econòmica i Ocupació i
dintre el Programa de desenvolupament local “7 comarques”, està desenvolupant un projecte
de concertació territorial, iniciat aquest any 2017, el qual té la finalitat d’iniciar un procés de
sensibilització i mediació col·lectiva amb els actors públics, socials i econòmics del territori per
tal d’arribar a un acord territorial, per a la reactivació econòmica i l’ocupació, el qual derivarà
en un Pla Estratègic del Baix Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre és l’entitat local de caràcter territorial que lidera la
planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local a la comarca del
Baix Ebre. Per dur a terme això, també compta amb el Viver d’Empreses i Centre de Negocis
Baix Ebre Innova, una societat mercantil amb capital públic i que depèn al 100% del Consell
Comarcal del Baix Ebre que al mateix temps és el centre de Formació Ocupacional de la
comarca.
Dintre aquest Pla estratègic del Baix Ebre, es treballa actualment per desenvolupar un
organisme o agencia de desenvolupament local que ofereixi uns serveis que responguin a les
necessitats de les empreses, de les persones i del propi territori, a partir d’un anàlisi exhaustiu
que ha realitzat recentment el Consell Comarcal en matèria d’estructura, evolució i distribució
de la població, de l’activitat econòmica i del teixit productiu, de l’ocupació, de l’atur, de les
característiques de la contractació, de l’oferta formativa, del recursos ocupacionals de la
comarca i dels programes per fomentar i millorar l’ocupabilitat.
Fruit de la col·laboració continuada entre el Consell Comarcal , el Servei d’Ocupació de
Catalunya i altres agents territorials com la Diputació de Tarragona, el Ministeri d’Afers
Socials, Ajuntaments, que intervenen o duen a terme polítiques de desenvolupament local,
s’ha aconseguit un volum d’informació important i de coneixement del territori que ha de
permetre augmentar les oportunitats laborals i desenvolupament empresarial que s’ofereix a
la Comarca del Baix Ebre mitjançant una sèrie d’accions que es poden dur a terme de forma
conjunta, coordinada i col·laborativa amb els municipis i entitats descentralitzades que
conformen la nostra Comarca
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Aprofitant els coneixement, els tècnics de l’àrea d’activació econòmica han elaborat un Pla,
que es preveu modificable a curt i mitjà termini, d’acord amb els continus canvis que de
manera natural es produeixen en el sistema econòmic i també per la incidència que les
actuacions definides en aquest Pla del Consell Comarcal, han de tenir sobre les tendències
econòmiques i d’ocupació al territori.
Aquest Pla inicial esdevé conseqüència de l’observació constant del mercat de treball
territorial i de les experiències que en els últims anys s’han endegat o dut a terme per l’àrea
d’Activació econòmica i Ocupació del Consell comarcal del Baix Ebre.
Aquest és un Pla inicial i transitori, que forma part i s’integra en el conjunt de propostes ,
projectes i actuacions que conformen el Pla estratègic de desenvolupament local de la
Comarca del Baix Ebre, de propera implementació.
El Pla estratègic del Baix Ebre, a l’empara d’un model de concertació territorial preveu
accions de desenvolupament local facilitadores del treball en equip, tant dels actors
representants públics, privats, entitats socials i amb especial esment a la comunitat educativa,
així com dels agents tècnics de la comarca, organitzats i coordinats entre sí.
Com a pas previ i per tal de donar visualització a les accions en matèria d’ocupació, s’ha
elaborat el document “Planificació estratègica del Consell Comarcal del Baix Ebre en l’àmbit
de l’ocupació i l’activació econòmica” que preveu detectar i proposar les necessitats formatives
i organitzatives de les empreses, dissenyar programes ocupacionals en funció de les
tendències de contractació del mercat, afavorir la inserció sociolaboral de persones en risc
d’exclusió, promoure el desenvolupament econòmic i altres accions que en funció de la
dinàmica de la economia puguin aportar valor al territori, en l’àmbit econòmic, social i cultural.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
d’Activació Econòmica, amb els vots a favor dels 7 membres presents del grup comarcal
d’ERC, els 5 membres del grup comarcal del PSC, el membre del grup d’Entesa i el membre
del grup del PP, i amb l’abstenció dels 7 membres presents del grup comarcal de CiU, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el document “Planificació estratègica del Consell Comarcal del Baix Ebre en
l’àmbit de l’ocupació i l’activació econòmica”.

Segon. Donar al document la tramitació administrativa que correspongui `per a la seva
efectivitat i facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris.
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PUNT 12è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud del Programa Treball i
Formació 2017
La resolució TSF/2162/2017, del 1 de setembre, pel qual s’obre la convocatòria per a l’any
2017 destinada a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, amb bases
reguladores aprovades a l’ordre TSF/296/2016, del 2 de novembre, preveu el finançament de
contractes laborals amb formació obligatòria per a 25 persones per a la millora de la seva
ocupabilitat a través d'actuacions d’experiència laboral i formativa, essent com a beneficiaris
les administracions públiques de Catalunya.
El programa s'ha articulat en la convocatòria de 2017 per a subvencionar la contractació de
persones de 3 col·lectius diferenciats:
Línia PANP: persones inscrites a l'Oficina de Treball com a Demandants d'Ocupació no ocupades de
llarga durada i no perceptores de cap tipus de prestació i/o subvenció així com l’ajuda del Programa de
Requalificació Professional (PREPARA) i majors de 45 anys.
Línia PRMI: persones inscrites a l'Oficina de Treball com a Demandants d'Ocupació no ocupades
beneficiàries de la renda mínima d'inserció. És prioritzaran dones amb càrregues familiars, persones en
fase d'esgotament del termini màxim de percepció de la renda mínima d'inserció i les persones que
tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.
Línia DONA: dones inscrites a l'Oficina de Treball com a Demandants d'Ocupació no ocupades de
molt llarga durada i no perceptores de cap tipus de prestació i/o subvenció així com l’ajuda del
Programa de Requalificació Professional (PREPARA) i preferentment majors de 55 anys, i/o dones que
tinguin reconeguda la condició de víctimes de violència de gènere.

El programa preveu també el desenvolupament d’actuacions formatives: les tres línies tenen
associada formació professionalitzadora i/o transversal. Aquestes formacions les poden
compartir entitats beneficiàries i també poden realitzar la mateixa acció alhora les 3 línies del
programa i també accions de coordinació i suport tècnic, donant la possibilitat a les entitats de
contractar personal tècnic a jornada completa per a les accions de coordinació.
La sol·licitud s'havia de presentar abans del 5 de octubre (inclòs), s'ha de contractar com a
mínim 1 participant de cada línia abans del 29 de desembre; la resta de contractacions seran
abans del 30 de gener de 2018. Els contractes de 6 mesos acabaran abans del 30 de juliol de
2018, els contractes de 12 mesos finalitzaran com a màxim el 30 de gener de 2019 i el
contracte del tècnic de suport el 30 de gener de 2019.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
d’Activació Econòmica, i per unanimitat dels membres presents al Ple, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la presentación de la sol.licitud de subvenció per a la realització del
Programa Treball i Formació, d’acord amb les disposicions de la resolució TSF/2162/2017, del
1 de setembre, pel qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 destinada a la concessió de
subvencions per al Programa Treball i Formació, amb bases reguladores aprovades a l’ordre
TSF/296/2016, del 2 de novembre, i que preveu el finançament de contractes laborals amb
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formació obligatòria per a 25 persones per a la millora de la seva ocupabilitat a través
d'actuacions d’experiència laboral i formativa, concretament per a les següents actuacions:
Línia subvenció
DONA - Dones en situació d'atur
Acció subvencionable
DONA 12 mesos (experiència laboral + formació)
Títol de l'activitat
Neteja, manteniment i recepció en espais públics
Nombre de contractes previstos
2
Subvenció sol·licitada Experiència Laboral
37.520,00
Subvenció sol·licitada Acció Formativa
180,00
Import sol·licitat
37.700,00
Línia subvenció
PANP- persones no perceptores de prestacions o subsidi de desocupació
Acció subvencionable
PANP12 mesos (experiència laboral + formació)
Títol de l'activitat
Manteniment i millora d’espais naturals, urbans, interurbans i edificis públics
Nombre de contractes previstos
6
Subvenció sol·licitada Experiència Laboral
112.560,00
Subvenció sol·licitada Acció Formativa
2.982,80
Import sol·licitat
115.542,80
Línia subvenció
PANP- persones no perceptores de prestacions o subsidi de desocupació
Acció subvencionable
PANP 6 mesos (experiència laboral + formació)
Títol de l'activitat
Manteniment i millora d’espais naturals, urbans, interurbans i edificis públics
Nombre de contractes previstos
12
Subvenció sol·licitada Experiència Laboral
112.560,00
Subvenció sol·licitada Acció Formativa
8.408,40
Import sol·licitat
120.968,40
Línia subvenció
PRMI- Persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció
Acció subvencionable
PRMI12 mesos (experiència laboral + formació)
Títol de l'activitat
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Neteja, manteniment i recepció en espais públics
Nombre de contractes previstos
1
Subvenció sol·licitada Experiència Laboral
18.760,00
Subvenció sol·licitada Acció Formativa
90,00
Import sol·licitat
18.850,00
Línia subvenció
PRMI- Persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció
Acció subvencionable
PRMI6 mesos (experiència laboral + formació)
Títol de l'activitat
Manteniment i millora d’espais naturals, urbans, interurbans i edificis públics
Nombre de contractes previstos
4
Subvenció sol·licitada Experiència Laboral
37.520,00
Subvenció sol·licitada Acció Formativa
2.802,80
Import sol·licitat
40.322,80
Línia subvenció
COOR- Accions de coordinació i suport tècnic
Acció subvencionable
COOR 12 mesos
Títol de l'activitat
Coordinació i suport d’accions laborals i formatives
Nombre de contractes previstos
1
Cost laboral
28.000,00
IMPORT TOTAL SOL·LICITAT
361.384,00

Segon. Facultar el president del consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord i la tramitació de la subvenció
PUNT 13è.- Propostes d’urgència
El president sotmet a votació la urgència motivada pel fet que és convenient donar viabilitat a
la proposta a l’Addenda per al 2017 del Contracte-Programa de serveis socials per a l’any
2017.
Així se sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels presents, el Ple acorda
sotmetre el següent assumpte a debat i votació.
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A) Aprovació, si s’escau, de l’Addenda per al 2017 del Contracte-Programa de serveis
socials per a l’any 2017.
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.
En data 16 d’octubre de 2017, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya ha tramés al Consell Comarcal del Baix Ebre la proposta de
contracte programa per l’exercici 2017 i següents.
Un cop avaluada la proposta de document, es va creure procedent presentar següents
al·legacions respecte a les fitxes següents i així s’efectuà en data 23 d’octubre de 2017.
En data 25 d’octubre de 2017 el Departament de Treball de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya remet nova proposta de Contracte Programa 2017-2019 en base a
les al·legacions presentades.
Analitzada per part de la Coordinació de Serveis Socials i Intervenció la nova proposta del
Departament de Treball Afers Socials i Famílies cal que el departament ha atès molts de les
al·legacions presentades i, en aquells casos en que no s’ha assolit la totalitat del finançament
sol·licitat, la diferència és molt minsa.
Els Serveis Territorials de Terres de l’Ebre del Departament de Treball Afers Socials i Famílies
ha requerit la signatura del Contracte Programa el mateix dia 25 d’octubre de 2017, per la qual
cosa, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sr. Enric Roig, va procedir a la seva
signatura i ha estat tramès via plataforma Eacat.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
d’Activació Econòmica, amb els vots a favor dels 7 membres presents del grup comarcal
d’ERC, els 5 membres del grup comarcal del PSC, i el membre del grup del PP, i amb
l’abstenció dels 7 membres presents del grup comarcal de CiU i el del membre del grup
d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la signatura del document Addenda al contracte programa 2016-2019 per a
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2017.
Segon. Donar a aquest acord la tramitació corresponent per a la seva efectivitat
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PUNT 14è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
El Sr. President informa als consellers i conselleres assistents que s’està preparant ja el
pressupost comarcal de l’any 2018, que esperen aprovar-lo al Ple del dia 24 de novembre de
2017, i informar al Consell d’Alcaldes del dia 14 de novembre de 2017.
El Sr. President informa també que al proper Consell d’Alcaldes del dia 14 de novembre podrà
presentar el Plec de clàusules de residus de la comarca.
El Sr. Kilian Franch, demana la paraula per demanar calma a tots els independentistes i
respecte als que no ho són.

Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 13:50 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.

La secretària accidental,

Vist i plau
El President,
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