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ACTA 12/2017 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
Sr. Enric Roig Montagut       Gómez Comes, Joan Pere 
 
Consellers:  
Andreu Falcó, Daniel - Vicepresident primer 
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
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 
del Pino Homedes, Joaquin 
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  
Zaragoza Vallés, Sandra 
 
 

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 24 de novembre 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 de la resolució de presidència d’aprovació del 9è expedient de modificació 
de crèdits del pressupost de l’exercici 2017 
 
3r. Donar compte d’altres de resolucions de presidència 
 
4t. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’adhesió de l’Ajuntament de Xerta al III Pla de 
Polítiques de Dones del Baix Ebre 
 
5è. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni de prestació del 
Servei d’Ajudes Tècniques -BAT- 
 
6è. Aprovació, si s’escau, de l’annex per al 2018 del conveni signat amb els ajuntaments de la 
comarca per a la prestació del Banc d’Ajudes Tècniques i regularització econòmica de l’any 
2017 
 
7è. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte d’usdefruit del llagut Lo Sirgador signat 
amb l’Ajuntament de Tortosa 
 
8è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut per al Programa d’ocupació 
UBICAT 
 
9è. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni que regula l’atorgament de subvenció 
directa per a arranjament de camins, signat amb l’Ajuntament de Paüls 
 
10è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca per a 
desenvolupament dels plans locals de joventut 
 
11è. Aprovació inicial,  si s’escau, de les bases reguladores dels ajuts individuals de 
desplaçament, curs 2017-2018 
 
12è. Aprovació, si s’escau, dels convenis a signar amb els ajuntaments de la comarca per al 
finançament del transport no obligatori, curs 2017-2018 
 
13è. Aprovació, si s’escau, dels convenis a signar amb els ajuntaments de la comarca per al 
finançament del transport  post-obligatori, curs 2017-2018 
 
14è. Aprovació, si s’escau, de la modificació del sistema de finançament de l’encàrrec de 
gestió del Consell Comarcal al COPATE en matèria d’assistència tècnica  
 
15è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat per a segon lloc en l’àmbit privat 
a diferents empleats del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
16è. Aprovació inicial, si s’escau, del Programa d’Actuació Comarcal 2018-2021 
 
17è. Aprovació, si s’escau, del 10è expedient de modificació de crèdits del pressupost de 
l’exercici 2017. 
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18è. Aprovació, si s’escau, del pressupost comarcal de l’exercici 2018 i documents 
complementaris 
 
19è. Propostes d’urgència 
 
20è. Informes de presidència 
 
21è. Torn obert de control, precs i preguntes 
 
 
Abans d’obrir la sessió el President del Consell Comarcal dona la paraula a la consellera de 
l’àrea de Servei a les Persones, la Sra. Roser Merlos, per llegir unes paraules per 
commemorar del dia internacional contra la violència envers les dones. 
 
Companys i companyes, demà, 25 de novembre celebrarem el Dia Internacional per a la 
Eliminació de la Violència vers les Dones. Permeteu-me que expressi avui i condemni al 
mateix temps el trist esdeveniment produït aquesta matinada a Vinaròs, on segons hem sentit 
a les notícies una dona embarassada ha estat assassinada a mans del seu company. No us 
demanem un minut de silenci, perquè justament el que volem es parlar i que s’escolti la veu 
de les dones. 
 
Més enllà d’aquesta diada de reivindicació que molts cops malauradament només es la 
manifestació de bones intencions, la necessitat d’apostar de forma decidida per les polítiques 
necessàries per eradicar aquesta xacra social. Calen recursos, mesures, pressupostos i 
pactes. 
 
Perquè les dades són esfereïdores. L’any 2015, es van reconèixer oficialment 60 dones 
assassinades a tot l’Estat, 6 d’elles a Catalunya. L’any 2016 van ser assassinades 6 a 
Catalunya, 44 a tot l’Estat. I aquest 2017 són ja, a data 3 de novembre, 43 víctimes a l’Estat i 
6 a Catalunya. I aquetes dades són només la punta de l’iceberg, donat que hi ha moltes 
víctimes que no denuncien i moltes morts que, per manca de recursos, no es categoritzen 
com el que són: assassinats per violència de gènere. 
 
Des de 2008, 916 dones han perdut la vida. La lluita contra la violència masclista ha de ser 
considerada una qüestió d’Estat. Cal que el govern retorni les competències a les entitats 
locals en l’exercici de les polítiques d’igualtat contra la violència de gènere, que es compleixi 
el compromís econòmic acordat en el Pacte d’Estat Contra la violència de gènere, a fi de 
destinar via transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d’euros durant 
els propers 5 exercicis, per al desenvolupament de les mesures corresponents contemplades 
en aquest Pacte, i cal que el govern de l’Estat confirmi que no es tancaran cap dels jutjats 
VIDO  a Catalunya. També cal instar a totes les institucions catalanes que promoguin un gran 
Pacte català per garantir que la Generalitat de Catalunya desenvolupi les diverses lleis 
existents: aplicar els 53 articles vigents de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
entre dones i homes, la 5/2008, de 24 d’abril, de dret de les dones a eradicar la violència 
masclista i la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. I és 
obligació de totes i tots instar al Parlament de Catalunya, que en la propera legislatura faci 
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una aposta clara per fomentar el Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere entre totes les 
forces polítiques. 
 
Amnistia Internacional ha denunciat l’absència d’iniciatives com campanyes i accions de 
prevenció, la manca de serveis especialitzats d’atenció i recuperació de les Víctimes o la 
d’especialització de tots els agents que intervenen en el procés d’atenció a les víctimes. 
 
Ens trobem davant uns situació que és molts dura, molt i molt dura. N només són víctimes de 
violència, sinó que han de patir els prejudici, enquistat en una societat que si no se’n deslliura, 
mai no serà justa. Amnistia ha censurat la persistència a Espanya de prejudicis discriminatoris 
que posen en dubte la credibilitat de les víctimes de violència de gènere i d’agressions 
sexuals que impacten de manera negativa en els drets de les dones. Darrerament estem 
assistint a un judici, conegut com el de la Manada, en què sembla que la que estigui acusada 
sigui la dona.  
 
Vull assenyalar també, la violència exercida sobre els nostres fills i filles, massa vegades 
utilitzats com a mesura repressiva vers a les seves mares i encara no prou reconeguts com a 
víctimes de violència de gènere. 
 
Educació, prevenció, conscienciació, tolerància zero, i corresponsabilització de tots i totes, 
també dels homes. I polítiques, partides pressupostàries i accions. No només reivindicacions 
anuals, sinó situar aquesta xacra com a prioritat de qualsevol acció de govern. Manifestos i 
bones intencions, benvinguts siguin, però si no van acompanyats de mesures, pressupostos i 
lleis que defensin les dones de a seva indefensió, perdoneu la redundància, es convertiran en 
pura retòrica. Prioritzem en tots els aspectes de la nostra societat la lluita contra la violència 
vers les dones, Però fem-ho ja. 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,  
es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
PUNT 1r - Aprovació, si s’escau, d’acta de sessió anterior. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’han distribuït prèviament;  la 
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24 membres presents, l’acta 
11/2017 de la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2017.  
 
PUNT 2n- Donar compte de la resolució de presidència d’aprovació del 9è expedient de 
modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2017 
 

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 
 

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm.9/2017, en la 
modalitat de generació de crèdit per majors ingressos i transferència entre aplicacions de 
despesa de la mateixa àrea, en el qual consta l’informe favorable de la Interventora acctal. 
 
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d’execució del vigent 
Pressupost en relació amb els articles 178 i 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
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Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d) i 39 i 40.3 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2017, del Pressupost vigent en 
la modalitat de generació de crèdit i transferència entre aplicacions de la mateixa àrea de 
despesa d’acord al següent detall: 
 

 
GENERACIÓ DE CRÈDITS: 

  
Altes en aplicacions de despeses 

 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Euros 

2017-1623-22700 Tractament residus Baix Ebre 171.354,86 

2017-241-14300 Personal pràctiques programa garantia juvenil 4.724,45 

2017-241-16006 Seg. Soc. garantia juvenil 1.490,55 

2017-337-46200 Plans locals joventut 43.109,38 

2017-432-22602 Difusió turisme 15.000,00 

 TOTAL DESPESES 235.679,24 

 
L’esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts 
següents: 
 
Altes en conceptes d’ingressos 
 

Concepte Descripció Euros 

2017-45056 SOC. Programa garantia juvenil 6.215,00 

2017-45063 Contracte programa joventut 43.109,38 

2017-46106 Subv. Patronat turisme promoció via verda 15.000,00 

2017-46203 Ajuntaments, aportació residus 171.354,86 

 TOTAL INGRESSOS 235.679,24 

 
Justificació: 
 
1. La previsió dels costos de residus s’havia fet amb un cànon de 24,50 € i a partir de 
l’1 de març  ha estat de 30,00 € a més d’una desviació amb les tones tractades que era de 
25.275 i per l’evolució actual pot oscil·lar entre 26.000 i 26.300. Aquests fets suposen un 
major cost del tractament dels residus de la comarca que es liquidarà als ajuntaments 
segons les tones tractades. 

2. El SOC ha resolt el programa de pràctiques de garantia juvenil que es va sol·licitar 
per incorporar tres persones i que ha de començar abans de final de mes, per la qual cosa 
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s’han de dotar les aplicacions necessàries per fer front a aquestes contractacions. La 
despesa està finançada al 100 % pel SOC. 

3. El Contracte Programa signat amb el Departament de Benestar el dia 25 d’octubre 
inclou les subvencions per als plans locals dels ajuntaments de la comarca del Baix Ebre 
amb població inferior a 20.000,00 hab. que s’haurà de transferir als ajuntaments 
beneficiaris i justificar a la Generalitat abans de fi d’any. 

4. El Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha acordat 
concedir al Consell una subvenció per a promoció i difusió de la via verda durant el 2017. 
 

TRANSFERÈNCIA ENTRE APLICACIONS DE DESPESES 

Altes en aplicacions de despeses: 

 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Import 

011 91300 Amortització préstecs sector privat 1.500,00 

334 48903 Subv.Festival Art&Tour 1.000,00 

337 48000 Premis joventut 500,00 

  TOTAL DESPESES 3.000,00 

 
Baixes en aplicacions de despeses: 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Import 

011 31000 Interessos 1.500,00 

334 22609 Activitats cultura 1.000,00 

337 22609 Dinamització juvenil 500,00 

  TOTAL DESPESES 3.000,003.
000,00 

 
Aquesta modificació del Pressupost comarcal no altera la quantia total del mateix, s’imputa 
l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació 
jurídica 
 
Justificació: 
 
1. La baixada dels tipus d’interès ha suposat una major amortització en aquelles operacions 
que tenen un import mensual fix, per la qual cosa hi ha un excés en la previsió d’ingressos i 
una mancança en les amortitzacions. 

2. L’ interès per a la comarca de la promoció del Festival de cine Art & Tour i que no s’hagi 
executat l’aplicació d’activitats de cultura, origina la dotació d’aquesta aplicació per poder fer 
aquest atorgament com a subvenció nominal. 
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3. La dotació econòmica del premi projecte jove 2017 és de 1.000,00 €  al millor projecte, 
però en previsió que es pugui atorgar un accèssit, tal com estipulen les bases, es creu oportú 
incrementar l’aplicació pressupostària abans de la valoració dels projectes presentats. Aquest 
import es transferirà de l’aplicació genèrica per a despeses de dinamització juvenil. 

 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
PUNT 3r- Donar compte d’altres de resolucions de presidència 
 

Resum Expedient 

Acceptació de la sol·licitud efectuada per Núria Sayas 
Espuny, de baixa voluntària com a treballadora del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, amb efectes del dia 14 de novembre 
de 2017 1817/2017 

RESOL RP 133/2017 Josep Maria Beltran Subirats educ 
social interin fins cobrir plaça 20 11 2017 2175/2017 

Resolució d'aprovació del 9è expedient de modificació de 
crèdits al pressupost per a l'exercici 2017 2189/2017 

Abocament amb camio cisterna EDAR TIVENYS 2188/2017 

Contractació per urgència Montserrat Agramunt Robles, 
contracte obra o servei, monitora de menjador escola "la 
Mercè". Del 08-11-2017 al 22-06-2018. Jornada 10 hores 
setmanals 1150/2017 

Establiment serveis mínims vaga general 8 de novembre de 
2017 2181/2017 

COMISSIÓ 23/10/2017 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 1946/2017 

COMISSIÓ 23/10/2017 
TRANSPORT ADAPTAT 1946/2017 

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI 1946/2017 

Contractació de Begoña Garcín Salvadó amb contracte 
interinitat per substituir la baixa per IT de la treballadora 
familiar Dolors Montilla. Data d'inici el 06-11-2017. Jornada 25 
hores setmanals. 2115/2017 

RESOL RP 129/2017 Ma Carme Samper Franquet interinitat 
vacances Dolors Rodríguez Miravalls 06 11 2017 462/2017 

RPE 25/2017: Primera distribució ajuts individuals de 
menjador, curs 2017-2018 2002/2017 
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RP E26/2017: Primera distribució ajuts econòmics de caràcter 
individual per a l'assistència a llars d'infants, curs 2017-2018 2018/2017 

RP E27/2017: Aplicació bonificacions de l'ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de 
transport escolar a usuaris sense dret a gratuïtat del Baix 
Ebre. 2016/2017 

RP E28/2017: Distribució d'ajuts en matèria d'ensenyament 
musical, any 2017 859/2017 

Aprovació del cost efectiu dels serveis de l'exercici 2016 
d'acord amb el que estableix l'art. 116 ter de la Llei 7/1985 2077/2017 

RESOL RP 128/2017 Sandra Salazar Armero interinitat 
vacances Enriqueta Fornós Arques 02 11 2017 2068/2017 

RESOL RP 126/2017 Judith Aixerch interin vacances 
Genoveba Galvis 27 10 2017. 653/2017 

Atorgament comissio de serveis funcionària a Ajuntament de 
deltebre Eva Iglesias Mauri 2035/2017 

Contracte Cristina Giron Carrillo com a tècnica A2 programa 
"Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant". Interinitat 
maternitat Laura Rius. Del 24-10-2017 al 31-12-2017. Jornada 
completa 1977/2017 

resolució presidència relativa rectificació errada material de la 
resolució P 121/2017, on s'estableix el resultat del procés de 
selecció i l'ordre de la borsa 400/2017 

resolució relativa al resultat del procés de selecció de 
treballador/a social i ordre de la borsa 472/2017 

 
 
PUNT 4t.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’adhesió de l’Ajuntament de Xerta al 
III Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre 
 
La igualtat entre homes i dones és un valor cabdal de la nostra societat, per la que tots i totes 
hem de treballar conjuntament. 
 
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. 
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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. 
 
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  diversos ajuntaments , algun dels quals ja s’ha 
tramitat la seva adhesió, estant pendent l’adhesió manifestada per l’Ajuntament de Xerta en 
data 02/11/2017. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels membres 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 per 
l’Ajuntament de Xerta. 
 
Segon. Tramitar la corresponent adhesió per tal que tingui els efectes corresponents i 
comunicar-la a l’ajuntament esmentat. 
 
PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni de 
prestació del Servei d’Ajudes Tècniques -BAT- 
 
L’any 2006, en el marc del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia 
personal i l’atenció a les persones amb dependències, amb la finalitat d’organitzar l’atenció a 
les persones en situació de dependència com una acció integrada, i en  la línia de promoció 
de l’autonomia, es va  decidir  finançar  de forma conjunta entre el Consell Comarcal del 
Montsià i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, l’accés 
dels ciutadans a l’assessorament tècnic per a l’adaptació de l’entorn habitual i millorar així la 
seva qualitat de vida. 
 
Per aconseguir aquesta finalitat, es va crear el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT)  per tenir un 
nou recurs que engloba l’assessorament tècnic d’una terapeuta ocupacional en adaptacions 
domiciliàries i que al mateix temps ofereix l’accés a  les ajudes tècniques domiciliàries que no 
estan subvencionades pel Departament de Salut ni pel d’Acció Social i Ciutadania, fent 
especial incidència en les persones molt dependents. 
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Les entitats locals amb competències en matèria de serveis socials a les comarques del Baix 
Ebre i el Montsià  consideren que l’Administració local, com a més propera al ciutadà, s’ha 
d’implicar cada cop més en  qüestions  de tipus social, que amb molta freqüència exigeixen 
solucions immediates que han de ser objecte d’atenció especial i personalitzada, pel que 
manifesten la seva voluntat de donar suport al BAT.  
 
Aquest es materialitza amb la signatura l’any 2008, 2013 i el passat mes de desembre de 
2016 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal 
del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Banc d’Ajudes Tècniques de 
les Terres de l’Ebre” . 
 
El conveni vigent disposa que la seva durada es fixa de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 
2017 se’ns prejudici de la seva pròrroga anual prèvia revisió de les condicions durant el darrer 
trimestre de l’any en curs amb efectes per a l’exercici següent, essent el període màxim de 
vigència el 31 de desembre de 2020. Disposa també que en el cas que s’acordin pròrrogues 
d’aquest conveni, i per tal que es pugui dur a terme el pagament dintre els terminis previstos, 
totes les administracions de caràcter local signants, presentaran al Consell Comarcal del 
Montsià l’acord de pròrroga aprovat per l’òrgan competent, aquests acords seran tramesos a 
la resta de socis signants.  
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al 
projecte “Promoció de l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de 
l’Ebre”. 
 
Segon- Notificar aquest acord a les parts signants del conveni i facultar el President del 
Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de l’annex per al 2018 del conveni signat amb els 
ajuntaments de la comarca per a la prestació del Banc d’Ajudes Tècniques i 
regularització econòmica de l’any 2017 
 
El PRODEP, Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a les persones amb dependències, és una iniciativa conjunta de la conselleria de 
Salut i la d’Acció Social i Ciutadania, amb la finalitat d’organitzar l’atenció a les persones en 
situació de dependència com una acció integrada entre els serveis socials i els serveis 
sanitaris.  
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En la línia de promoció de l’autonomia que vol impulsar el PRODEP, decideix finançar 
conjuntament amb l’Administració Local, l’accés dels ciutadans a l’assessorament tècnic per a 
l’adaptació i millorar així la seva qualitat de vida. 
 
Per aconseguir aquesta finalitat, es va dotar el Montsià d’un Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) 
l’any 2006 per tenir un nou recurs que engloba l’assessorament tècnic ofert pels serveis d’una 
terapeuta ocupacional específic en adaptacions domiciliàries i que al mateix temps ofereix les 
ajudes tècniques domiciliàries que no estan subvencionades, ni pel departament de Salut ni 
pel d’Acció Social i Ciutadania, sobretot en els casos de persones molt dependents.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 30 de desembre de 2016, va aprovar el 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de 
Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Promoció de l’autonomia personal: Banc 
d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre 
 
Aquest document, signat al mes de gener de 2017,  estableix en la seva clàusula tercera que 
la durada d’aquest conveni es fixa de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2017 se’ns 
prejudici de la seva pròrroga anual prèvia revisió de les condicions durant el darrer trimestre 
de l’any en curs amb efectes per a l’exercici següent, essent el període màxim de vigència el 
31 de desembre de 2020.per la qual cosa aquesta Corporació ha acordat  ara la seva pròrroga 
per a l’exercici 2018. 

La clàusula segona del conveni estableix que el Consell Comarcal del Baix Ebre efectuarà una 
aportació anual de 6.095,04. En data 6/11/2017 el Consell Comarcal del Montsià, gestor del 
programa, notifica al Consell Comarcal del Baix Ebre que l’aportació econòmica del l’exercici 
2017 serà de 5.050,35 euros. Aquesta minva corresponia  la baixa del preu per la licitació del 
servei i a l’increment d’aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que 
subvenciona el projecte en 23.000 euros, quan la previsió inicial era de 21.000 euros. 
 
Atès que anualment s’ha de procedir a la regularització econòmica signant el corresponent 
annex d’actualització amb els diferents municipis de la comarca. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar la liquidació de l’aportació dels ajuntaments de la comarcal, durant l’exercici 
2017, per al servei del Banc d’Ajudes Tècniques, d’acord amb els convenis signats per raó de 
l’acord de data 24 de febrer de 2017. 
 

NOU CÀLCUL APORTACIÓ BAT 2017 

     MUNICIPI HABITANTS IMPORT FINAL 
2017 

IMPORT 
INICIAL 2017 

DIFERÈNCIA 

L’Aldea 4.414,00 478,90 € 577,96 € -99,06 € 

Aldover 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Alfara de Carles 394,00 42,75 € 51,59 € -8,84 € 

L’Ametlla de Mar 7.704,00 835,85 € 1.008,75 € -172,90 € 

L’Ampolla 3.636,00 394,49 € 476,09 € -81,60 € 

Benifallet 725,00 78,66 € 94,93 € -16,27 € 

Camarles 3.628,00 393,62 € 475,04 € -81,42 € 

Deltebre 12.158,00 1.319,09 € 1.591,95 € -272,86 € 

Paüls 594,00 64,45 € 77,78 € -13,33 € 

El Perelló 2.862,00 310,51 € 374,75 € -64,24 € 

Roquetes 8.297,00 900,19 € 1.086,39 € -186,20 € 

Tivenys 877,00 95,15 € 114,83 € -19,68 € 

Xerta 1.260,00 136,70 € 164,98 € -28,28 € 

TOTAL 46.549,00 5.050,36 € 6.095,04 € -1.044,68 € 

      
Segon- Aprovar l’annex per a l’any 2018 al conveni  signat entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del Programa per a 
l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb 
dependències (PRODEP). 
 
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT  (Banc 
d’Ajudes Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ DE LA 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIES (ProdeP)   
 
El Ple del Consell, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2008, va aprovar el 
conveni de col·laboració a signar amb els ajuntaments de la comarca per a la realització del 
BAT dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a les persones amb dependències (ProdeP). 
 
Després que els diferents ajuntaments de la comarca signessin l’any 2008 els respectius 
convenis i atès que aquest preveu que es prorrogarà anualment, de forma automàtica, llevat 
de denúncia expressa per alguna de les parts signants, procedint-se a la signatura d’un annex 
d’actualització de dades. 
 
Atès que s’ha produït una actualització econòmica, ambdues parts acorden la signatura 
d’aquest annex per raó del qual l’Ajuntament de ..................................... assumeix el cost per a 
l’exercici 2018 que es concreta en .................. €. 
 
Igualment, i d'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula del conveni marc, l'Ajuntament 
de ........................................ accepta fer efectiva aquesta quantitat abans del dia 31 de 
desembre de 2018. 
 
Si arriba aquesta data i no s’ha fet efectiu el pagament, l’Ajuntament de ..........................  
autoritza la compensació del deute amb la comunicació prèvia a l’ajuntament del procés i del 
concepte al qual s’imputa i la posterior comunicació, de la compensació produïda. 
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Totes les comunicacions derivades del compliment d’aquest annex es faran per escrit. 
 
Tercer- Distribuir el cost total de l’actuació entre els ajuntaments del Baix Ebre d’acord amb el 
següent repartiment. 

 

MUNICIPIS HABITANTS 
1.1.2016 

IMPORT 
INICIAL 

2018 

DIFERENCIA 
2017 

IMPORT 
FINAL  

2018 

L’Aldea 4.250,00 572,66 € -99,06 € 473,60 € 

Aldover 863,00 116,28 € 00,00 € 116,28 € 

Alfara de Carles 371,00 49,99 € -08,84 € 41,15 € 

L’Ametlla de Mar 7.102,00 956,96 € -172,90 € 784,06 € 

L’Ampolla 3.322,00 447,62 € -81,60 € 366,02 € 

Benifallet 708,00 095,40 € -16,27 € 79,13 € 

Camarles 3.349,00 451,26 € -81,42 € 369,84 € 

Deltebre 11.544,00 1.555,49 € -272,86 € 1.282,63 € 

Paüls 580,00 78,15 € -13,33 € 64,82 € 

El Perelló 2.903,00 391,17 € -64,24 € 326,93 € 

Roquetes 8.165,00 1.100,19 € -186,20 € 913,99 € 

Tivenys 887,00 119,52 € -19,68 € 99,84 € 

Xerta 1.190,00 160,35 € -28,28 € 132,07 € 

TOTAL 45.234,00 6.095,04 € -1.044,68 € 5.050,36 € 

 
 

Quart- - Notificar el present acord i annex als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que 
han signat el conveni de col·laboració per a la realització del BAT dins del Programa per a 
l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb 
dependències (ProdeP) i facultar el President del Consell per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 7è.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte d’usdefruit del llagut Lo 
Sirgador signat amb l’Ajuntament de Tortosa 
 
Amb data 22 de juny de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat dels 
membres presents, va aprovar  el document regulador de l’usdefruit  sobre ’embarcació  “Lo 
Sirgador” a signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa 
 
Aquest contracte es va fonamentar en les següents arguments: 
 
1. Les actuacions del Pla de foment turístic encaixen amb els criteris inspiradors i línies 
estratègiques definides El Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre, en la  línia 
estratègica de producte va incloure el programa 4.1 “Programa de foment de la navegabilitat 
de l’Ebre” amb un projecte de “Recuperació d’embarcacions tradicionals per navegar pel riu 
Ebre” 
 
2. En execució d’aquest pla, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de 
les Terres de l’Ebre (ens format pels Consells Comarcals del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera 
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d’Ebre i la Terra Alta) va obtenir un ajut de la Generalitat de Catalunya per a la construcció 
d’una embarcació tradicional, tipus llagut, per tal de potenciar la navegabilitat en el riu Ebre. 
 
3. Un cop acomplert el seu objectiu , els quatre membres del Consorci van considerar que 
vista la necessitat d’optimitzar els recursos de les administracions i no duplicar organismes i 
actuacions, seria convenient procedir a la dissolució d’aquesta entitat. Així, el Consorci per a 
l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre, en el marc del seu procés 
de dissolució, va cedir el llagut “Lo Sirgador”  al Consell Comarcal del Baix Ebre, com a ens 
integrant del Consorci, per tal que aquest,  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre va acceptar l’embarcació com a bé de patrimonial amb la 
previsió, però, que ens aquests moments considera que el desenvolupament de l’activitat de 
turisme fluvial, mitjançant embarcacions de tipologia tradicional,  pot realitzar-se d’una manera 
més efectiva i eficaç per part de l’Ajuntament de Tortosa en el marc del Pla de Foment turístic 
de Tortosa, atès que aquest ajuntament ha elaborat un projecte turístic anomenat “Tortosa, 
ciutat del Renaixement”, consistent en millorar el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa 
a partir de la identificació i implementació dels seus fets diferencials, desenvolupar 
oportunitats de turisme de qualitat, a partir d’una fórmula que tingui en compte la participació 
ciutadana, la necessitat de crear consciència d’acollida i, sobretot, la implantació d’un producte 
proper i de qualitat basat en la recreació històrica i rigorosa de la temàtica del renaixement,  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa coincidien aleshores, i ara també,  
en que la millora de la competitivitat turística de la zona i la seva sostenibilitat exigeixen la 
cura del medi urbà i natural, l’ampliació i millora de la qualitat dels serveis i l’adaptació dels 
recursos turístics a la demanda actual, així com la creació de nous recursos, per la qual cosa, 
l’Ajuntament de Tortosa ha mostrat el seu interès en col·laborar amb el Consell Comarcal del 
Baix Ebre per tal d’efectuar,  amb la màxima eficàcia,  aquesta activitat de foment turístic 
fluvial.  
 
Per tot l’exposat amb data 27 de juliol de 2012 van protocolitzar el document de regulació de 
l’usdefruit sobre aquesta embarcació. Aquest usdefruit tenia una durada prevista fins 31 de 
desembre de 2015. 
 
Amb data 20 d’octubre de 2015, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Tortosa va presentar 
un escrit pel qual  manifesta la voluntat de l’Ajuntament de constituir un nou usdefruit a partir 
de l’1 de gener de 2016 per un període de 4 anys prorrogable fins a dos anys més per un 
import de 4.000 euros anuals, impostos inclosos. El desembre de 2015, el Ple del Consell va 
acordar aprovar el document regulador de l’usdefruit  sobre l’embarcació  “Lo Sirgador” a 
signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa, el qual es va 
constituir en escriptura pública en data 4 de març de 2016, amb venciment el 31 de desembre 
de 2019. 
 
L’Ajuntament de Tortosa ha comunicat que, atès l’interès de continuar l’explotació més enllà 
del termini d’usdefruit i sent que el títol constituït preveu que aquest es pot prorrogar per dues 
anualitats més per acord exprés de les parts, sol·licita al Consell Comarcal del Baix Ebre que 
acordi una pròrroga d’usdefruit pels exercicis 2020 i 2021. 
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És voluntat del Consell Comarcal mantenir l’usdefruit amb l’Ajuntament de Tortosa i donar-li la 
màxima continuïtat que preveu l’actual document regulador. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.  Acordar la pròrroga per dos anys de l’usdefruit  sobre l’embarcació  “Lo Sirgador” 
signat entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa, el qual es va 
constituir en escriptura pública en data 4 de març de 2016, amb venciment, per tant,  el 31 de 
desembre de 2021. 
 

 
ACORD ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA DE 
REGULACIÓ DE L’USDEFRUIT SOBRE EL BÉ MOBLE PATRIMONIAL “EMBARCACIÓ LO 
SIRGADOR” PER A L’ACTIVITAT DE NAVEGACIO TURÍSTICA FLUVIAL 
 

 
Tortosa  , ---------------  
 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Daniel Andreu falcó, President del Consell Comarcal del Baix Ebre, actuant en la 
representació que li atribueix l’article 13.1.a) del decret Legislatiu 4/2003, de de 4 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, i habilitat per a aquest 
acte per l’acord del Ple del Consell Comarcal de data  14 de desembre de 2015. 
 
I de l’altra, el Sr. Ferran Bel i Accesi Alcalde-President  de l’Ajuntament de Tortosa , actuant en la 
representació que li atribueix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i habilitat per a aquest acte per 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data  ...... 
 
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per a 
la formalització del present Conveni, i  
 

EXPOSEN 
 
I.  El Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre, en la  línia estratègica de producte va incloure 
el programa 4.1 “Programa de foment de la navegabilitat de l’Ebre” amb un projecte de “Recuperació 
d’embarcacions tradicionals per navegar pel riu Ebre” 
 
En execució d’aquest pla, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres 
de l’Ebre (ens format pels Consells Comarcals del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta) va obtenir un ajut de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una embarcació 
tradicional, tipus llagut, per tal de potenciar la navegabilitat en el riu Ebre. 
 
II. Un cop acomplert el seu objectiu , els quatre membres del Consorci han considerat que vista la 
necessitat d’optimitzar els recursos de les administracions i no duplicar organismes i actuacions, 
seria convenient procedir a la dissolució d’aquesta entitat. Així, el Consorci per a l’execució del Pla 
de dinamització turística de les Terres de l’Ebre, en el marc del seu procés de dissolució, ha 
desafectat el llagut “Lo Sirgador”  per tal de cedir-lo al Consell Comarcal del Baix Ebre, com a ens 
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integrant del Consorci, per tal que aquest, sota qualsevol fórmula admesa en dret, pugui organitzar 
la prestació d’un servei de navegabilitat turística, vinculada a elements històrics i tradicionals. 
 
III. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha acceptat l’embarcació com a bé de patrimonial amb la 
previsió, però, que ens aquests moments considera que el desenvolupament de l’activitat de turisme 
fluvial, mitjançant embarcacions de tipologia tradicional,  pot realitzar-se d’una manera més efectiva i 
eficaç per part de l’Ajuntament de Tortosa en el marc del Pla de Foment turístic de Tortosa, atès que 
aquest ajuntament ha elaborat un projecte turístic anomenat “Tortosa, ciutat del Renaixement”, 
consistent en millorar el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa a partir de la identificació i 
implementació dels seus fets diferencials, desenvolupar oportunitats de turisme de qualitat, a partir 
d’una fórmula que tingui en compte la participació ciutadana, la necessitat de crear consciència 
d’acollida i, sobretot, la implantació d’un producte proper i de qualitat basat en la recreació històrica i 
rigorosa de la temàtica del renaixement,  
 
IV. L’article 8.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel decret 
336/1988, de 17 d’octubre,  disposa que els béns patrimonials estan en el comerç jurídic,    poden 
procurar directament o indirectament  la  satisfacció  de  necessitats  col·lectives,  i  es  regeixen per 
la seva   legislació específica i,  si  aquesta  hi  manca,  per  les normes de dret privat. 
 
L’article 72.1 del mateix Reglament preveu que els béns patrimonials  han  de  ser  administrats   
d’acord  amb  els  criteris  de màxima rendibilitat, en les   condicions usuals de la  pràctica  civil  i  
mercantil,  bé   directament per l'ens local o per mitjà dels particulars. També disposa que els   ens  
locals  poden  valorar  motivacions  de prestació  de   serveis  socials, promoció i reinserció socials, 
activitats   culturals i esportives, promoció  urbanística,  foment  del   turisme, ocupació del temps 
lliure, o altres anàlogues, que   facin  prevaler  una  rendibilitat  social per damunt de la   rendibilitat 
econòmica. 
 
V.  En aquest marc de rendibilitzar aquest bé patrimonial s’inclou la col·laboració a establir amb 
l’Ajuntament de Tortosa per al foment de turisme a través de l’explotació d’un bé patrimonial , la qual 
es preveu establir mitjançant el dret real d’usdefruit. 
 
L’usdefruit és el dret real d’usar i gaudir béns aliens salvant-ne la forma i la substància, fora que les 
lleis o el títol de constitució estableixin una altra cosa. Així, els usufructuaris tenen dret a posseir els 
béns objecte de l’usdefruit i a percebre’n totes les utilitats no excloses per les lleis o pel títol de 
constitució, presumint-se que les utilitats no excloses els corresponen.  
Els usufructuaris han de respectar la destinació econòmica del bé gravat i, en l’exercici de llur dret, 
s’han de comportar d’acord amb les regles d’una bona administració. 
 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Tortosa ha mostrat el seu interès en col·laborar amb el Consell 
Comarcal del Baix Ebre per tal d’efectuar,  amb la màxima eficàcia,  aquesta activitat de foment 
turístic fluvial  i ambdues parts. 
 

ACORDEN 
 

Primer. Objecte  i finalitat 

 
Mitjançant aquest document s’acorda establir un dret d’usdefruit sobre el següent bé moble, el titular 
del qual és el Consell Comarcal del Baix Ebre, per cessió del Consorci per a l’execució del pla de 
dinamització turística de les Terres de l’Ebre, esdevenint usufructuari l’Ajuntament de Tortosa: 
 
TIPUS DE BÉ: Embarcació de passatge. 
DENOMINACIÓ: “LO SIRGADOR” 
MATRÍCULA: 6-TA-1-6-10 
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NIB 370787 
 
Les característiques principals de l’embarcació són les següents: 
 

- Embarcació monocasc, amb fons de carena recta que li permetrà arribar a unes bones 
prestacions de navegabilitat i estabilitat, essent construïda amb P.R.F.V. ( resina de poliester 
no saturada amb reforç de fibra de vidre) 

- El seu fi comercial serà el de transportar passatgers, amb un màxim de 53 persones en 
viatges dedicats a navegació en aigües tranquil·les, ports, canals i rius 

- Eslora total: 15 m 
- Eslora entre perpendiculars: 14,60 m 
- Màniga màxima fora de folres: 3,80 m  
- Puntal de construcció: 1,40 m 
- Arqueig brut total aproximat: 18,30 
- Potencia propulsora màxima: 132,50 kw 
- Velocitat màxima de servei: 9 nusos 
- Tripulació total: 2 persones 
- Passatgers previstos a transportar: 53 passatgers 

 
 
La destinació d’aquest bé és, únicament i exclusivament,  l’activitat de transport turístic de 
passatgers amb patró, per la qual cosa l’Ajuntament de Tortosa, com a usufructuari, ha de mantenir 
aquesta destinació d’acord amb les regles d’una bona administració. 
 
L’Ajuntament de Tortosa, com a usufructuari, queda autoritzat expressament a utilitzar qualsevol 
fórmula admesa en dret per tal de fer efectiva l’activitat prevista, ja sigui de forma directa o a través 
d’un tercer que compleixi les obligacions necessàries per a desenvolupar l’activitat de transport 
fluvial. No és permès realitzar prestacions diferents a les expressament acordades i resta prohibit 
desenvolupar qualsevol activitat fora del tram de navegació autoritzat. 
 
L’Ajuntament de Tortosa resta obligat a comunicar al Consell Comarcal de Baix Ebre,  a efectes 
únicament del  seu coneixement, qualsevol contracte que pugui atorgar per a l’explotació d’aquest 
bé.  
 
 

Segon. Obligacions de l’usufructuari 

 
 
La destinació d’aquest bé és, únicament i exclusivament,  l’activitat de transport turístic de 
passatgers amb patró, per la qual cosa l’Ajuntament de Tortosa, com a usufructuari, ha de mantenir 
aquesta destinació d’acord amb les regles d’una bona administració. 
 
Atesa la naturalesa del bé, l’Ajuntament de Tortosa, com a usufructuari,  caldrà que es dugui a 
terme, directament o indirectament a través d’un tercer,  les següents actuacions: 
 
 A) Conservació,  manteniment i millores 
 
La conservació de l’embarcació en el seu conjunt, inclòs els elements museogràfics, així com el seu 
manteniment en constant i perfecte estat de funcionament, neteja i higiene, aniran, a càrrec exclusiu 
de l’Ajuntament de Tortosa, amb mitjans propis o a través de tercer adjudicataris, el qual haurà 
d’efectuar les reparacions i treballs necessaris a tal fi, qualsevol que sigui la seva causa i abast:  
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- S’ha de garantir el bon ús dels embarcadors i elements instal·lats en el canal de navegació, d’acord 
amb els paràmetres fixats per part dels organismes responsables de la seva gestió i manteniment. 
 
- S’han de realitzar els tractaments de neteja contra els fongs, aplicant un cop l’any un tractament 
antifouling. Tractament que un cop fet, s’haurà d’acreditar amb un document que provi l’aplicació 
d’aquest per part d’unes drassanes. 
 
- S’han de realitzar els tractaments de manteniment de tots el elements i parts de fusta de 
l’embarcació, aplicant un cop l’any un tractament amb setol mariner.  
 
- S’ha de realitzar el tractament  dels residus oliosos i aigües brutes de l’embarcació mitjançant el 
servei d’un camió o en servei de terra a l’embarcador en els que ho permetin, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
- S’ha de proveir d’un servei de subministrament de combustible per a l’embarcació mitjançant un 
servei de transport de gasoil i d’acord a la normativa vigent, atès que no hi ha punts fixes als 
embarcadors. 
 
- Queda expressament prohibida l’execució de canvis i qualsevol tipus d’actuació sobre 
l’embarcació,  sense l’autorització prèvia del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
- L’Ajuntament de Tortosa resta autoritzat i assumeix el compromís de realitzar les següents millores 
operatives i de manteniment, les quals restaran sempre en benefici d’aquesta embarcació: 
 
. pintura del casc a efectes de protecció i per evitar el deteriorament de l’embarcació 
. millora del sistema de tendal per tal de fer més operatives les accions de plegament i desplegament 
. instal·lació d’enllumenat interior i exterior, si s’escau, que permeti la navegació nocturna en els 
casos previstos per la normativa aplicable. 
 
 
B) Protecció i compliment de normativa 
 
- L’Ajuntament de Tortosa, de forma directa o mitjançant un tercer que exploti el llagut, haurà de 
concertar i subscriure una pòlissa d’assegurances que cobreixi el risc de responsabilitat civil pels 
danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers en el decurs de l’explotació de l’activitat. Així 
mateix, haurà de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança que cobreixi com a mínim el risc 
d’incendi, de possibles sostraccions i qualsevol altre desperfecte en aquesta . El pagament de les 
primes corresponents anirà a càrrec seu.  
 
- L’Ajuntament de Tortosa, de forma directa o mitjançant un tercer que presti el servei de navegació, 
haurà de complir amb el màxim rigor tota la normativa que afecti a l’activitat gestionada, amb una 
atenció especial per a la legislació mediambiental en matèria de navegació,  normes de navegació al 
riu. Així, l’entitat o empresa que presti efectivament el servei haurà de: 
 

▪ Traslladar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la declaració responsable per a 
l’exercici de la navegació i flotació en la conca de l’Ebre 
 
▪ Traslladar a la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la transmissió de l’autorització o la tramitació de 
nova autorització de navegació en el tram des de Riumar fins a Ascó. 
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- Si l’Ajuntament de Tortosa procedeix gestionar de forma indirecta el servei, el tercer que ho faci 
restarà obligat a complir les normes legals en matèria laboral, incloses les de Seguretat Social, 
essent sempre el seu compte i risc el pagament dels salaris, quotes i indemnitzacions de qualsevol 
classe que s’originin en relació al personal contractat, sense que, en cap cas, el Consell Comarcal 
del Baix Ebre pugui quedar obligat o subrogat en les obligacions del concessionari envers el 
personal contractat. 
 
 

Tercer. Fórmula de finançament 

 
L’Ajuntament de Tortosa, com a usufructuari,  pot obtenir les rendes que, d’acord amb la normativa 
que consideri oportuna estableixi, per l’activitat desenvolupada per l’embarcació, en l’import que 
consideri adequat a la prestació que s’ofereix. 
 
Atès que la gestió comportarà un ingrés gestionat per l’Ajuntament de Tortosa, aquest es compromet 
a transferir al Consell Comarcal del Baix Ebre l’import de 4.000 € anuals, impostos inclosos. 
 
Aquest pagament es durà a terme dins el primer mes de l’any natural posterior a cada anualitat 
d’explotació i, quan es produeixi la finalització de l’usdefruit, dins dels dos mesos següents al final 
d’aquest. 
 
 

Quart. Seguiment i control  

 
Es crea una comissió de seguiment per a la d’interpretació i resolució dels problemes que puguin 
plantejar-se durant el termini de vigència d’aquest acord. Aquesta Comissió estarà formada per : 
 
Per part del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
- El President del Consell Comarcal del Baix Ebre o conseller/a  en qui delegui  
 
- El gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
Per part de l’Ajuntament de Tortosa 
- l’Alcalde-President de l’Ajuntament o regidor/regidora en qui delegui 
 - Un tècnic adscrit a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Tortosa 
 Sense perjudici dels membres establerts, aquests podran anar acompanyats dels tècnics i/o 
assessors que es consideri oportú per tractar la finalitat de la sessió de la comissió de seguiment 
que correspongui. 
La comissió de seguiment es reunirà, de forma ordinària dos cops a l’any per tal d’avaluar el 
funcionament de la gestió d’aquests bé i, extraordinàriament, sempre i quan ho consideri necessari 
alguna de les parts. 
 
La convocatòria la cursarà la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
 

Cinquè. Entrada en vigor, vigència del conveni i extinció de l’usdefruit. 

 
Ambdues parts acorden establir l’usdefruit pactat des del dia en que se signi aquest  document i serà 
vigent  fins el 31 de desembre de 2019. 
 
L’usdefruit es podrà prorrogar per dues anualitats més per acord exprés d’ambudes parts.  
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Ambdues parts estableix la necessitat de protocol·litzar l’acord davant de Notari i procedir a la seva 
inscripció en el Registre de Béns Mobles.   
 
En el termini de dos mesos previs al finiment de l’usdefruit, se signarà una acta de comprovació de 
les actuacions i de l’estat de l’embarcació per tal d’establir les possibles responsabilitats derivades 
d’un mal ús i/o deteriorament de l’embarcació. 
 
No s’estableix cap tipus de garantia per respondre d’aquest fet; no obstant això, l’Ajuntament de 
Tortosa assumirà, directament o bé a través del tercer a qui hagi correspost el desenvolupament 
efectiu de l’activitat, qualsevol desperfecte que es pugui acreditar que s’ha produït per negligència i/o 
incompliment dels deures de manteniment establerts en aquest document. 
 
A més a més, el present conveni es podrà extingir anticipadament per una de les causes següents:  
 
1. Per mutu acord de les parts.  
2. Per impossibilitat esdevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.  
3. Per l’incompliment de les obligacions establertes i per qualsevol de les parts.  
 

Sisè. Interpretació i jurisdicció  

 
Per a tot allò no previst en aquest document, s’aplicarà el que disposa el capítol I, Títol VI. Dels drets 
reals limitats del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals 
 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest acte jurídic, i de les que d’aquestes 
es derivin o siguin connexes, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de 
Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, a qui s’encomana la designació de l’àrbitre o 
àrbitres i l’administració de l’arbitratge”. 

 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud d’ajut per al Programa 
d’ocupació UBICAT 
 
L’Ordre TSF/220/2017, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT  d'acompanyament a la 
inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, preveu l’atropament d’ajuts per a la 
realització de projectes que desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la 
inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones  
treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral. 
 
Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar són: 
a) Actuació d'orientació sociolaboral. 
b) Actuació de coneixement de l'entorn productiu, d'apropament a les empreses i de 
prospecció laboral. 
c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic 
 
L’àrea d’Activació Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Baix  Ebre (CCBE) , es 
coordina internament amb altres àrees del Consell que de manera directa o indirecta 
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coordinen recursos adreçats a col·lectius socials vulnerables i externament es coordina amb 
les corresponents àrees dels Ajuntaments que estan dins el seu àmbit d’actuació i diferents 
entitats socials del territori que donen suport o realitzen accions d’inclusió a col·lectius que es 
troben en situació de precarietat, exclusió o especial vulnerabilitat.  En aquest marc d’actuació, 
s’ha elaborat un programa de suport i s’ha presentat per tal d’obtenir els ajuts que regula 
aquest programa UBICAT 
 
Les actuacions a desenvolupar són orientació i apropament a les empreses i prospecció 
laboral. La durada prevista del Programa és d’un any i es preveu que finalitzi el 31 de 
desembre de 2018.  
 
El programa elaborat preveu: 
 
a)Accions d’Orientació Sociolaboral -  Nombre d'hores d'orientació sol·licitades: 400h 
  Total sol·licitat actuació:16.000,00€ 
b)Actuació de coneixement de l’entorn productiu i prospecció laboral, 
  Total sol·licitat actuació 3.200,00€ 
c) Recursos de capacitació tècnics.  
   Total sol·licitat actuació: 800,00€ 
d) Ajuts de transport i incentius 
  Total sol·licitat actuació 2.240,00€ 
Import total a sol·licitar 22.240,00€ 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la sol·licitud de participació en el programa UBICAT d’acord amb les 
disposicions de la RESOLUCIÓ TSF/2426/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 9è-. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni que regula l’atorgament 
de subvenció directa per a arranjament de camins, signat amb l’Ajuntament de Paüls 
 
Amb data 13 de maig de 2016, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el President 
de la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre 
la Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la prestació dels serveis 
municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació de les competències municipals, 
evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis i entitats municipals descentralitzades 
i impulsar la seva modernització, en especial els de menys capacitat econòmica. 
 
El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals basats 
en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis adreçats als municipis 
i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no duplicitat. Concretant 
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aquestes camps d’actuacions defineix les inversions en obres i serveis de competència 
municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar en tres eixos, entre aquests l’eix 
d’inversió en infraestructures i béns municipals destinats a l’ús general. 
 
Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de caràcter 
supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar les 
economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de les 
inversions és comarcal; per tant, s’impulsa el model de prestació de servei als municipis. 
 
D’altra banda, però, preveu que de forma excepcional les inversions les poden contractar i 
executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels requisits de 
determinar dins el pla quines són aquestes inversions, explicar i fonamentar les raons per les 
quals s’opta per aquesta via i assumir la responsabilitat d’exigir als ens locals el compliment 
de les obligacions i dels terminis d’adjudicació i justificació determinats al conveni signat. 
 
En aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 21 de maig 
de 206, va aprovar el Conveni a signar amb els ajuntaments i EMD  següents per regular 
l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i exclusivament a 
execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal. Entre aquests ajuntaments 
figuren l’Ampolla i Deltebre.  
 
El conveni preveu que els ajuntaments lliuraran al Consell Comarcal del Baix Ebre, abans del 
30 de novembre de 2017, la documentació justificativa de l’actuació. 
 
L’Ajuntament de paüls, prèviament a aquesta data final, han sol·licitat un ajornament del 
termini per justificar l’actuació atès que no han finalitzat les obres corresponents. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
d’Actuació sobre el Territori, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Modificar la clàusula segona del conveni aprovat pel ple del Consell Comarcals del 
Baix Ebre en data 21 de maig de 2016 per regular l’atorgament d’una subvenció directa que 
s’ha de destinar únicament i exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins de 
titularitat municipal, signat amb l’ajuntament de Paüls Deltebre, en els següents termes: 
 
ON DIU: 
 
 

Segon. L’Ajuntament de Paüls lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre , abans del 30 de 
novembre de 2017, la següent documentació relativa a l’execució de les actuacions: 
 
 
DIRÀ  
 
Segon. L’Ajuntament de Paüls lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre, abans del 31 de desembre 
de 2017, la següent documentació relativa a l’execució de les actuacions: 
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Segon. Notificar aquest acord als ajuntament de Paüls i a la Diputació de Tarragona per a la 
seva efectivitat i coneixement. 
 
PUNT 10è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de la 
comarca per a desenvolupament dels plans locals de joventut 
 
L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al 
municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i 
l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que,  les comarques supliran els municipis de menys de 
vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que 
aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament. 
 
L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis 
quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals 
supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, 
en l'àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i 
l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de del Baix Ebre, en 
data 3 d’agost de 2016 van signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les 
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els 
compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa i que 
s’adjunten en el seu annex 1. 
 
Per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que 
formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del Baix Ebre, i d’acord amb 
l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
s’elabora el corresponent conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la gestió 
i el finançament dels serveis social. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
d’Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el model de conveni a signar amb els ajuntaments de la comarcal del baix 
Ebre, l’objecte del qual és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal i 
els ajuntaments per a la gestió i prestació dels serveis i programes que consten de joventut, 
segons els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte programa que el Consell 
Comarcal del Baix Ebre va signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb data 3 d’agost de 2016. 
 

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de xxxxx en 
matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social 
i polítiques d’igualtat 
 
 



 
 

 
 

24 

                                                                   REUNITS 
 
D’una part, el senyor Enric Roig Montagut president del Consell Comarcal del Baix Ebre 

De l’altra, la Sra. / el Sr. xxxxxx, alcaldessa-presidenta / alcalde-president  de l’Ajuntament de xxxxx. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 
 
                                                                 EXPOSEN 
 
I. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al 
municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i l’apartat 
2 de l’article esmentat preveu que,  les comarques supliran els municipis de menys de vint mil 
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests 
municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament. 
 
II. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis quadriennals 
de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i 
els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la 
coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals. 
 
III. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en data 3 
d’agost de 2016 van signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per 
al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels 
serveis i programes que inclou el contracte programa i que s’adjunten en l’annex 1. 
 
IV. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que 
formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del Baix Ebre, i d’acord amb l’article 
87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les parts formalitzen 
el present conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels 
serveis social. 
 
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als següents 
 
   
                                                               PACTES 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i l’Ajuntament de xxxx per a la gestió i prestació dels serveis i programes que consten a 
l’annex 2 d’aquest conveni, segons els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte 
programa que el Consell Comarcal del Baix Ebre va signar amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb data 3 d’agost de 2016. 
 
 
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a: 
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A) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes al contracte programa que va 
signar amb el Departament de treball, Afers Socials i Famílies en data 3 d’agost de 2016 a la 
prestació dels serveis o programes per als quals han estat assignades. 
 
B) Fer una transferència de xxxx euros a l’Ajuntament de xxxxxx per al Pla d’Actuació en Joventut, 
d’acord amb la comunicació definida per la Direcció general de Joventut. 
 
C) Informar a l’Ajuntament de xxxxx dels criteris utilitzats per determinar l’aportació econòmica de 
tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte d’aquest conveni.  
 
D) A prestar els serveis i programes mitjançant personal propi i/o contractat amb empreses externes, 
de conformitat amb la normativa que els regula i segons s’especifica en les fitxes adjuntes a aquest 
conveni per cadascun d’ells.  
 
E) Gestionar les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les funcions que 
li encomana aquest conveni i informar d’aquestes a l’Ajuntament de xxxx amb antelació. 
 
F) Informar a l’Ajuntament de xxxxx sobre la programació de cada un dels serveis i dels seus 
resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, requerirà l’acceptació 
per escrit per part de l’Ajuntament. 
 
G) Facilitar a l’Ajuntament de xxxx una memòria on consti informació general i estadística dels 
serveis i programes, amb periodicitat anual, així com també qualsevol altre dada que l’Ajuntament 
especifiqui, d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de xxx   
 
L’Ajuntament de xxx es compromet a: 
 
A) Justificar l’import corresponent al total pressupostat. Aquesta justificació es farà a través d’una 
relació de factures  i un certificat signat pel secretari municipal que farà arribar cada ajuntament al 
Consell Comarcal del Baix Ebre dintre la data fixada per l’ens comarcal. 
 
 
B) Fer l’aportació econòmica necessària d‘acord amb els criteris i les condicions de cada servei o 
programa. Aquesta quantitat serà fixada de manera anual, mitjançant una addenda a aquest conveni 
i caldrà fer-la efectiva en data xx de xx de xxx. 
 
C)  Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis socials. 
 
D) Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell Comarcal del Baix 
Ebre i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels programes i 
actuacions del consell comarcal. 
 
E) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en el contracte 
programa i els posarà a disposició del Consell comarcal, fent-se càrrec de les despeses pròpies del 
manteniment d’aquestes.   
 
 
Quart. Comissió de seguiment  
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Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de Seguiment 
presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest delegui, i amb un 
representant de l’Ajuntament de xxxx, sens perjudici, que hi pugui assistir la persona responsable de 
la Coordinació territorial de Joventut corresponent. 
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions següents: 
 
a) Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió d’avaluació i seguiment del contracte 
programa signat entre el Consell comarcal i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
b) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la implantació 
dels contracte programa xxx-xxx amb cada ens local. 
c) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa. 
d) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.  
 
Cinquè. Publicitat 

Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en totes les 
activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material divulgatiu que editin al 
respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut». 
 
Sisè. Causes de revocació 
 
Són causes de revocació del Conveni: 
 
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per qualsevol de les parts 
signatàries, prèvia denúncia de l’altra part. 
b) El comú acord de les parts signatàries. 
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda. 
 
 
Setè. Modificació i resolució del Conveni 
 
1. Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera 
substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.  
 
2. Són causes de resolució del Conveni : 
 
a) La finalització del termini de vigència. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) La inobservança de la normativa vigent. 
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent. 
 
Vuitè. Vigència 
 
Aquest conveni estarà vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2019, coincident 
amb la mateixa data que s’estipula pel  contracte programa  
 

Vuitè. Novè 
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Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la interpretació, 
la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si això no fos possible es 
sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
 

Municipi Atorgat 
 

Aldea 6.980,00 €  
 

Aldover 1.187,50 €  
 

Ametlla de Mar 5.950,00 €  
 

Ampolla 2.800,00 €  
 

Benifallet 1.475,00 €  
 

Deltebre 5.760,00 €  
 

Paüls 1.562,50 €  
 

Perelló 4.800,00 €  
 

Roquetes 10.500,00 €  
 

Xerta 1.094,38 €  
 

Total 42.109,38 € 

 

 
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca que han de signar el conveni i 
facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 11è.- Aprovació inicial,  si s’escau, de les bases reguladores dels ajuts 
individuals de desplaçament, curs 2017-2018 
 
Atès que en aplicació del DECRET 219/1989, d’1 d’agost, que estableix la delegació de 
determinades competències en matèria d’ensenyament, entre les quals es troba la gestió del 
transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels alumnes, així com la 
gestió del servei escolar de menjador i els ajuts de menjador en favor de les famílies de la 
comarca, el Consell Comarcal del Baix Ebre va assumir, mitjançant el corresponent conveni, 
les competències esmentades. 
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport 
per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, especifica que en 
aquells casos en què no sigui possible la creació d’un servei escolar de transport, s’establiran 
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assignacions individualitzades a les famílies per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als 
centres on han estat matriculats. 
 
Atès el finançament per part del Departament d’Ensenyament per l’exercici de les 
competències. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
d’Actuació sobre el Territori, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament (AID) per a 
alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2017/2018, que 
figuren a l’expedient. 
 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A 

L’ALUMNAT MATRICULAT EN CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE, 

SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS . CURS 2017-2018 

 
1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L’objecte de la convocatòria és fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’Ajuts Individuals 
de Desplaçament (AID), curs 2017/2018, a les famílies de l’alumnat que cursen segon cicle 
d’educació infantil, educació primària, ensenyament secundari obligatori o educació especial, per tal 
d’assegurar el trasllat dels escolars als centres educatius de la comarca del Baix Ebre, quan no sigui 
possible l’establiment d’un servei de transport escolar, d’acord amb el conveni signat amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.DESTINATARIS 
 
Podran sol·licitar l’ajut individual de desplaçament els alumnes empadronats a la comarca del Baix 
Ebre que estiguin escolaritzats en centres educatius públics de la comarca, durant el curs 2017-
2018.   
 
3. REQUISITS  
 

- Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat i la documentació acreditativa, en el termini 
establert en aquesta convocatòria. 

- Tenir una distància mínima de 3 km entre el domicili i el centre escolar més proper que 
ofereix el nivell educatiu de l’alumne, d’acord amb el mapa escolar, o a un altre centre 
escolar quan així hagi estat proposat per un acord exprés de zonificació o adscripció amb 
raons d’interès públic.  

- Que tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, però que la distància entre 
el seu domicili i la parada més propera de l’esmentat transport sigui mínim de 3 km. 

- No superar el llindar de renda familiar anual de la unitat familiar de l’any 2016 inferior o igual 
a l’establert a continuació. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la 
unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació: 

Membres de la unitat de consum Llindar 

Primer adult (sustentador principal)  9.667,30 € 
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Segon adult (sustentador principal) 4.833,60 € 

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als 
sustentadors principals  

2.416,80 € 

Per cada nen/a de la unitat familiar  2.900,20 € 

 

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

- No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats familiars 
en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net 
positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la 
família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda 
habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700€. 

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€ dels 
premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o 
combinacions aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, 
atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència. 

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la 
normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre.  

 

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

 Coeficient Any revisió 

0,43 2003 

0,37 2004 

0,30 2005 

0,26 2006 

0,25 2007 

0,25 2008 

0,26 2009 

0,28 2010 

0,30 2011 

0,32 2012 

0,34 2013 

0,36 2014 

0,38 2015 
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0,38 2016 

 

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

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació 
d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.  

- L’ajut serà únic per família, independentment del nombre de germans o d’alumnes que hi 
convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu, i del centre o municipi on 
cursin estudis. 

- No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics o privats 
que, units a l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, superi el cost del servei de 
desplaçament. 

 
4. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 
 
Les sol·licituds es podran presentar al Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre (C/ 
Barcelona, 152 43500  Tortosa) o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16  de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o a 
través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-
e.cat/web/ccbaixebre., acompanyades de la documentació necessària que acrediti  la situació 
econòmica i familiar, i la documentació annexa següent: 
  
 a) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de 
l’alumne/a. Aquest model es pot descarregar a pàgina web: www.baixebre.cat. 

La sol·licitud serà única per família, independentment del nombre de germans o d’alumnes 
que hi convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu, i del centre o municipi on 
cursin estudis. 

 
b) Fotocòpia del NIF/NIE (targeta identificativa per a estrangers) de tots els membres de la 

unitat de convivència o, en el cas de no disposar-ne, la fotocòpia del certificat de naixement o llibre 
de família. En cas de presentar NIF o certificat de registre de la Unió Europea, caldrà adjuntar 
fotocòpia del passaport o document on consti la fotografia. En el cas de membres estrangers d’una 
unitat familiar, la presentació del passaport no serà vàlida a efectes de la valoració ordinària de la 
sol·licitud. 

 c) Fotocòpia de la declaració de renda de l’exercici 2016 dels membres computables de la 
unitat familiar. 
 
En els  casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent 
a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts 
d’ingressos: 
 

• Fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 

• Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de la Oficina de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, en que consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia. 

• Les persones que percebin la renda mínima d’inserció: certificat acreditatiu de l’exercici 
2016.  

• Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i la seva quantia referent 
a l’exercici 2016. 

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
http://www.baixebre.cat/
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 d) Fotocòpia del volant de convivència, expedit per l’ajuntament corresponent.  
 
      e) Fotocòpia del rebut de l’Impost de Béns Immobles, any 2016. 
  

 f) Fotocòpia del Codi identificador únic de l’alumne (IDALU). En cas de no disposar 
d’aquest codi, la família pot demanar-lo al centre educatiu.  

g) Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on hi figuri el titular i el número de compte, 
per tal de rebre l’ajut, en cas de ser beneficiari. 

h) Conveni regulador, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia, 
si s’escau. En el cas d’alumnes amb pares/mares separats i/o divorciats amb règim de custodia 
compartida, ambdós podran sol·licitar l’ajut pels dies lectius que, segons la corresponent sentència o 
document equivalent, tinguin la custòdia efectiva. Si això no es detalla, es considerarà que correspon 
la meitat dels dies a cadascú. 

i) En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació 
necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar. 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
El termini per presentar la sol·licitud serà del dia 1 al 28 de febrer de 2018. 
 
6. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR 
 
Un cop rebuda la sol·licitud per part de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
s’avaluarà que compti amb tota la documentació descrita al punt 4. Si és correcta es passarà a 
avaluació per al seu atorgament. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop 
esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a l’estudi de cap sol·licitud que no compti 
amb tota la documentació completa i correcta. 

 
L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ requeriment, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació. En el benentès 
que passat aquest termini no s’hagi presentat la documentació requerida s’entendrà que l’interessat 
ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
7. VALORACIÓ I IMPORT DELS AJUTS 
 
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar: 
 
1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els 
progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el 
sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el 
domicili familiar a 31 de desembre de 2016 o els de més edat, quan es tracti de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva 
residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 
 
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell 
que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre 
computable, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual 
s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.  
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Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar: 
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es consideraran 
membres de la unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus progenitors, encara que no 
convisquin, i els fills comuns d’aquests.  
 
b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent al 
que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència 
masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).  
 
Càlcul de la renda familiar: 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes 
corresponents a l’exercici 2016 de cada un dels membres computables de la família que obtingui 
ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.  
 
a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent: 
 
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els 
saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors a l’any 
2016, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels quatre anys anteriors a integrar a 
la base imposable de l’estalvi  
 
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.  
 
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no 
hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el 
procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es 
restaran els pagaments efectuats a compte. 
 
b) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es dedueix el 
cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família, 
que no incloguin els sustentadors principals. 
 
L’import dels ajuts serà el resultat de multiplicar els quilòmetres diaris en un sentit, des del domicili 
fins al centre o la parada, pel nombre de dies previstos per al curs escolar 2017/2018 (d’acord amb 
el calendari establert pel Departament d’Ensenyament), per 0,32 €.  

 
Si la valoració de les sol·licituds supera el pressupost destinat a aquesta línia d’ajuts, l’adjudicació es 
realitzarà per ordre invers, de menor a major, de l’import de la renda familiar anual, fins a esgotar el 
pressupost fixat per aquest concepte. 
 
 
8. ATORGAMENT I PAGAMENT DELS AJUTS 
 
a) L'atorgament dels ajuts el resoldrà el president del Consell Comarcal d'acord amb l'informe previ 
de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.  

 
b) Les concessions i denegacions es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a l’adreça de 
correu electrònic indicada en la sol·licitud, via e-NOTUM. 
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El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la 
notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en la sol·licitud 
degudament signada.  
 
L'accés a les  notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva 
identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o 
adreça de correu electrònic indicats en la sol·licitud.  
 
La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a 
disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense que s’hagi 
accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat 
tècnica o material d'accedir-hi. 
 
c) El pagament es farà efectiu a la persona beneficiaria mitjançant la formula de transferència 
bancaria al número de compte adjuntat. A efectes fiscals s’entendrà beneficiari de l’ajut el pare, mare 
o tutor legal de l’alumne, titular/s del número de compte proporcionat. 

 
d) La resolució dels ajuts s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 
e) L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors. 
 
f) En cas de ser beneficiari de l’ajut, és obligatori declarar-lo com a guany patrimonial per subvenció 
pública, en l’impost de la renda de l’exercici corresponent. 
 
9. REVISIÓ DE SOL·LICITUDS  
 
A petició dels interessats, es podran revisar les sol·licituds. La sol·licitud de revisió haurà d’estar 
degudament argumentada i acompanyada de tota la documentació que justifiqui el motiu pel qual es 
demana la revisió. La data màxima per sol·licitar la revisió de l’ajut serà d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la notificació de la concessió o denegació de l’ajut. 
 
Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos a partir de la data d’acabament del 
termini de presentació de la revisió, i es notificaran individualment als interessats.  
  
Els efectes de les resolucions seran estimatoris i desestimatoris. En cas de ser desestimatoris, no 
s’atorgarà cap ajut.  
 
Les sol·licituds de revisió es presentaran d’acord amb el model establert.  
 
 
10. INTERPRETACIÓ DE LES BASES 

 
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb els criteris per a l’atorgament d’ajuts adreçats a l’alumnat 
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres sufragats amb fons públics 
per al curs 2017-2018, dictats pel Director General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del 
departament d’Ensenyament. 
 
Si aquest document no és suficient o adequat per resoldre els dubtes de l’aplicació d’aquestes 
bases, es podrà atendre a les disposicions de la normativa vigent de procediment administratiu. 
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En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el que 
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.  
 
11. PUBLICITAT DE LES BASES  

 
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i es trametran a tots els 
centres escolars de la comarca. 

 
 
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases mitjançant un 
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de 
la corporació, així com una referència de l’anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l’esmentada 
aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’article 
124 del Reglament d’obres, activitats i servies dels ens locals. 
 
Tercer- Trametre aquest acord a tots els centres d’ensenyament obligatori de la comarca del 
Baix Ebre. 
 
PUNT 12è.- Aprovació, si s’escau, dels convenis a signar amb els ajuntaments de la 
comarca per al finançament del transport no obligatori, curs 2017-2018 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport  per tal de 
facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que la  finalitat del 
servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació 
obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari 
o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament. 
 
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat 
concertat o d'educació especial privat concertat , proposat pel Departament. 
 
Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport escolar 
aprovat pel  Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 2013. Aquest 
reglament, ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, disposa: 
 
Alumnes de transport NO obligatori 
 
Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, 
proposat pel Departament d’Ensenyament, i que no s’han de desplaçar fora del seu municipi. 
 
Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s’han de desplaçar fora del seu 
municipi de residència per tal d’assistir al centre escolar, tindran garantit el transport escolar 
sempre i quan així ho disposi el Departament d’Ensenyament amb la corresponent dotació 
econòmica afectada. En cas que aquesta no sigui íntegra, es formalitzaran convenis de 
cofinançament amb agents públics i/o privats o, en el seu detriment, s’aplicarà l’ordenança 
reguladora d’aquest servei.  
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Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no obligatori 
 
5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei d’acord 
amb la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les modalitats següents: 
 
a) Ajuts individuals de desplaçament (AID). 
 
b) Contractació d’un servei de transport escolar per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que s’aplica en cada 
cas. Per fer-ho, es partirà del criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres factors 
que es tindran en compte seran: 
 
 Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
 Disseny de les rutes de transport escolar. 
 Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
 Accessibilitat dels vehicles. 
 Nombre de vehicles disponibles. 
 Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o parada. 
 Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 
 
 
Article 29. S’estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia d’usuari: 
. 
2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s’establirà anualment pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de l’execució de convenis 
formalitzats de finançament íntegre de la part no finançada del servei amb agents públics i/o 
privats o, en el seu detriment, per aplicació de l’ordenança reguladora directament als usuaris.  
 
Des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat  el servei de transport escolar 
per als alumnes que resideixen en nuclis de població pertanyents a diferents municipis, que 
estan integrats en el terme municipal però separats de la trama urbana del nucli principal de 
població, i que es desplacen als centres d’ensenyament secundari d’aquesta ciutat. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 20 de juny de 2013, ha aprovat el nou conveni a 
signar amb el departament d’ensenyament de delegació de competències quant a la gestió del 
servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions 
en matèria d’ensenyament. D’acord amb la regulació establerta en aquest conveni les 
dotacions econòmiques que es transfereixen al consell comarcal es fixen per a un curs escolar 
mitjançant els corresponents convenis de finançament.  
 
El Departament d’Ensenyament ha establert la necessitat de cofinançar el transport no 
obligatori. Vista la regulació esmentada i atesa la voluntat manifestada per alguns dels ens 
locals afectats de participar en el cofinançament del transport, s’ha elaborat un model de 
conveni a signar amb els ens locals que manifestin la seva voluntat de participació. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
d’Actuació sobre el Territori, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i els ens locals que ho sol·licitin per al finançament del transport escolar no 
obligatori del curs escolar 2017/2018. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE 
__________ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI CURS 2017/2018 
 
Tortosa,              de 2017 

 
REUNITS 

 
D'una part l’Il.lm. Sr. Enric Roig Montagut, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb seu 
al carrer Barcelona, núm. 152 de la ciutat de Tortosa. 
 
De l'altra,  Alcalde-President de l’Ajuntament de / President de l’EMD de  
 

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
 
El primer actua en nom i representació del Consell Comarcal del Baix Ebre per raó de l’acord 
plenari de data  _____________ i l’altra part per raó de  -------- 
 

MANIFESTEN 

 
I- El Decret 161/1996, de 1 4 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport  per tal de 
facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que la  finalitat del servei 
escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan 
concorrin alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o 
d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament. 
 
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat 
concertat o d'educació especial privat concertat , proposat pel Departament. 
 
 
II- Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport escolar 
aprovat pel  Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 2013. Aquest 
reglament, ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, disposa: 
 
Alumnes de transport NO obligatori 
 
Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, 
proposat pel Departament d’Ensenyament, i que no s’han de desplaçar fora del seu municipi. 
 
Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s’han de desplaçar fora del seu municipi de 
residència per tal d’assistir al centre escolar, tindran garantit el transport escolar sempre i quan així 
ho disposi el Departament d’Ensenyament amb la corresponent dotació econòmica afectada. En 
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cas que aquesta no sigui íntegra, es formalitzaran convenis de cofinançament amb agents públics 
i/o privats o, en el seu detriment, s’aplicarà l’ordenança reguladora d’aquest servei.  
 
Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no obligatori 
 
5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei d’acord amb la 
delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les modalitats següents: 
 
a) Ajuts individuals de desplaçament (AID). 
 
b) Contractació d’un servei de transport escolar per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que s’aplica en cada cas. 
Per fer-ho, es partirà del criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres factors que es 
tindran en compte seran: 
 
 Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
 Disseny de les rutes de transport escolar. 
 Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
 Accessibilitat dels vehicles. 
 Nombre de vehicles disponibles. 
 Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o parada. 
 Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 
 
 
Article 29. S’estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia d’usuari: 
. 
2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s’establirà anualment pel Consell Comarcal 
del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de l’execució de convenis formalitzats de 
finançament íntegre de la part no finançada del servei amb agents públics i/o privats o, en el seu 
detriment, per aplicació de l’ordenança reguladora directament als usuaris.  
 
 
III- Des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat  el servei de transport escolar 
per als alumnes que resideixen en el nucli de _____________ pertanyent al municipi de  
_________________i es desplacen als centres d’ensenyament secundari d’aquesta ciutat. 
 
IV- El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 8 de gener de 2014, ha signat el nou conveni amb 
el Departament d’Ensenyament de delegació de competències quant a la gestió del servei de 
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. D’acord amb la regulació establerta en aquest conveni les dotacions econòmiques 
que es transfereixen al consell comarcal es fixen per a un curs escolar mitjançant els 
corresponents convenis de finançament.  
 
V- El Departament d’Ensenyament ha establert la necessitat de cofinançar el transport no 
obligatori,. 
 
VI- L’Ajuntament de __________ l’EMD de _________ha manifestat al Consell Comarcal de Baix 
Ebre la seva voluntat  de garantir el co-pagament de l’alumnat d’ensenyament secundari del nucli 
de  __________del seu terme municipal afectat per aquestes directrius del Departament 
d’Ensenyament. 
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Per tot l’exposat, ambdues parts  
 

CONVENEN 
 
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre prestarà el servei de transport no obligatori per a 
alumnes que cursen ensenyament secundari que resideixen en el nucli de _____________, 
pertanyent al municipi de _________________, i es desplacen als centres d’ensenyament 
secundari d’aquesta ciutat. 
 
 
Segon- L’Ajuntament de ___________ / L’EMD de _____________, conscient del problema 
derivat de la manca de dotació pressupostària, manifesta la voluntat d’assumir el cost del servei 
que no sigui imputable als fons econòmics que destina el Departament d’Ensenyament a aquest 
servei. 
 
Tercer- L’Ajuntament de ___________ / L’EMD de _____________, es reserva el dret a establir 
qualsevol sistema, admès en dret, de relació per tal de vincular les obligacions econòmiques entre 
la totalitat de famílies afectades i el propi ajuntament , com a entitat que assumeix l’obligació de 
copagament establerta pel Departament d’Ensenyament. 
 
 
Quart.-  D’acord amb les disposicions de l’article 6 del Reglament del servei de transport de la 
comarca del Baix Ebre, per tal que els alumnes puguin fer ús d’aquest servei caldrà que presentin 
al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre la corresponent sol·licitud d’utilització del 
servei, d’acord amb el model que disposa aquest reglament 
 
 
Cinquè. Atenent a l’ús del transport realitzant en cursos anteriors i als compromisos adquirits, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix l’obligació de contractar el següent transport:  
 
Ruta _________:  ____ vehicle: Previsió inicial  _______alumnes 
  
En cas que hi hagi places vacants, el Consell Comarcal amb la pertinent subscripció del 
corresponent conveni amb l’Ajuntament de Tortosa, podrà destinar-les a ús d’alumnes 
d’ensenyaments postobligatoris. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre no podrà disposar de més vehicles, tret que estiguin totalment 
finançats pels alumnes o pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
De la mateixa manera, si és produeix una reducció del nombre d’alumnat, el Consell Comarcal 
procurarà ajustar el nombre de places dels vehicles per tal de racionalitzar la despesa.  
 
Sisè-  El Consell Comarcal del Baix Ebre presentarà a l’Ajuntament de ___________ / l’EMD de 
_____________,  liquidacions periòdiques per utilització del servei  
 
1a. liquidació - abans del   15-01-2018 
2a. liquidació - abans del  31-03-2018 
3a. liquidació - abans del   30-06-2018 
 
Les liquidacions reflectiran, en la mesura del possible, la màxima realitat d’utilització del servei. No 
obstant això, en la 3a. liquidació es podran regularitzar les quantitats reals a través de l'últim dels 
pagaments. 
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L’Ajuntament de L’Ajuntament de ___________ / L’EMD de _____________, transferirà la quantitat 
corresponent de la liquidació,  al compte del Consell Comarcal del Baix Ebre (2100 0019 46 
0200530167), en els següents  terminis màxims: 
 
1r. pagament - abans del   28-02-2018 
2n.pagament -  abans del  30-04-2018 
3r. pagament - abans del   31-07-2018  
 
 
Setè-  Si arriba el venciment del primer i segon  termini i no s’ha produït el pagament acordat, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el termini de 10 dies després de 
notificar a l’Ajuntament / l’EMD aquesta circumstància.  
 
Vuitè- Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, amb efectes des del primer dia 
del curs escolar 2017/2018 i amb efectes únicament per a aquest curs. 

 
 
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 13è. Aprovació, si s’escau, dels convenis a signar amb els ajuntaments de la 
comarca per al finançament del transport  post-obligatori, curs 2017-2018 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa que els consells 
comarcals assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del servei escolar de 
transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorri 
el fet que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic 
ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament o bé que  hagin de 
desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat o 
d'educació especial privat concertat, proposat pel Departament.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament d’Ensenyament tenen signat un conveni 
de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió 
del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
Aquest marc normatiu i del conveni no inclou el transport d’aquells alumnes que han finalitzat 
la seva educació obligatòria i, per tant, el Consell Comarcal del Baix Ebre no té competències 
per a la seva gestió ni compta amb el finançament del servei. 
 
No obstant això, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha mostrat repetidament la seva voluntat 
de solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels alumnes d’ensenyament 
postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els centres 
d’ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell i així consta en el 
vigent reglament del servei de transport escolar. 
 
Aquesta voluntat de facilitar al màxim el servei a tots els estudiants, ha donat lloc a una 
solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la despesa d’aquest 
transport. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa 
d’Actuació sobre el Territori, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 
ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport als alumnes 
d’ensenyament postobligatori, curs 2017-2018. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE ---------------------- PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES 
D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2017/2018 
 
Tortosa, ---------  
 
D'una part l’Il.lm. Sr. Enric Roig Montagut,  president del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb seu al 
carrer Barcelona, núm. 152 de la ciutat de Tortosa. 
 
De l'altra l'Il.lm. Sr. ------------------------------ Alcalde-President de l'Ajuntament de ----------- 
 

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni d'acord amb els 
respectius acords. 

EXPOSEN 
 
1. El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa que els consells comarcals 
assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar 
el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorri el fet que hagin 
d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d'educació 
especial, proposat pel Departament d'Ensenyament o bé que  hagin de desplaçar-se fora del seu 
municipi de residència a un centre ordinari privat concertat o d'educació especial privat concertat, 
proposat pel Departament. Aquest transport està finançat íntegrament pel Departament d’Educació. 
 
2. Per aplicació d’aquesta normativa, són alumnes de transport post obligatori aquells alumnes que 
cursin estudis d’ensenyament  post obligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat 
concertat, que s’hagin d’escolaritzar fora del seu municipi de residència. 
 
3. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei. Malgrat això, ha 
mostrat repetidament la seva voluntat de solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels 
alumnes d’ensenyament postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els 
centres d’ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell, mitjançant  una 
solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la despesa d’aquest transport. 
 
4. En relació a aquesta tipologia de transport, el reglament del servei de transport escolar a la 
comarca del Baix Ebre, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en la sessió de data 26 de juliol de 
2013. disposa: 
 
Art. 7. Obligatorietat de prestació del servei de transport postobligatori 
 
7.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei d’acord amb la 
delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
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Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant la modalitat de servei de transport 
escolar compartit. 
 
7.2. Els alumnes d'ensenyament postobligatori podran fer ús del transport escolar  en els següents 
casos: 
 
A) Quan l’ajuntament de la població on viuen, a l’inici del curs escolar, hagi signat el conveni 

corresponent amb el Consell Comarcal i, alhora, existeixen places vacants un cop s’hagin 
cobert les necessitats de transport dels alumnes obligatoris. 

 
B) Quan l’interessat satisfaci el preu fixat per l’ordenança reguladora del Consell Comarcal del 

Baix Ebre, sense necessitat de signar conveni amb l’ajuntament.  
 
7.3. El servei de transport escolar compartit consisteix en l’optimització dels transports obligatoris i 
no obligatoris ja existents, destinant les places lliures a alumnes d’ensenyaments postobligatori. En 
termes generals, no es podran modificar els horaris, el trajecte, la durada o les parades establertes 
per realitzar el transport postobligatori. 
 
7.4. Es tindrà en compte el criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres factors que es 
tindran en compte seran: 
 
 Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
 Disseny de les rutes de transport escolar. 
 Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
 Accessibilitat dels vehicles. 
 Nombre de vehicles disponibles. 
 Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 

Article 8. Procediment de sol·licitud 

 
8.1. En cas que el Consell Comarcal hagi establert una ruta de transport escolar postobligatòria, 
l’alumne podrà sol·licitar fer ús del servei de transport escolar presentant la pertinent sol·licitud a 
l’ens comarcal (annex1) abans que finalitzi el període establert a tal efecte (31 de juliol). Només 
s’acceptaran sol·licituds a partir d’aquesta data quan s’aporti documentació justificativa del motiu de 
l’incompliment del termini. 
 
8.2. El preu del servei i la modalitat de pagament serà el fixat a l’ordenança reguladora del Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 
Per tot l’exposat, ambdues parts 

CONVENEN 
 
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de facilitar el transport dels alumnes 
d’ensenyament postobligatori de la comarca,  sempre i quan restin places vacants en les rutes de 
transport escolar un cop s’hagi fet l’assignació pertinent de places entre els alumnes que es 
considerin de transport obligatori  perquè canvien de municipi per assistir al centre escolar 
referenciat pel Departament d’Ensenyament  per dur a terme els estudis obligatoris utilitzant les 
places vacants, si és el cas, de les rutes de transport escolar obligatori gestionades pel Consell 
Comarcal. 
 
Segon- Els alumnes usuaris d’aquest transport estarien obligats a satisfer l’import de 1,50  €/dia i 
han d’haver emplenat la corresponent sol·licitud d’utilització del servei en el termini establert en el 
reglament. 
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Tercer- A fi de donar suport a les famílies en la despesa derivada d’aquest transport, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb els ajuntaments, assumiran el seu cost en les 
següents proporcions: 
 
Consell Comarcal del Baix Ebre: 1/3 part 
Ajuntament de --------------------: 2/3 parts. 
 
Quart- L’ajuntament de ................, si ho considera oportú, podrà sol·licitar als alumnes del seu 
municipi l’aportació d’1/3 part del cost de 1,50 €/dia, encarregant-se de tota gestió econòmica sobre 
la qual, el Consell Comarcal del Baix Ebre no té cap tipus d’intervenció. 
 
Cinquè.-  L’import màxim per la despesa d’aquest servei per al curs 2017/2018 serà de ------ € 
 
Sisè-  El Consell Comarcal del Baix Ebre presentarà a l’Ajuntament de ___________ / l’EMD de 
_____________,  liquidacions periòdiques per prestació del servei  
 
 
1a. liquidació - abans del   15-03-2018 
2a. liquidació - abans del  31-05-2018 
3a. liquidació - abans del   30-06-2018 
 
Les liquidacions reflectiran, en la mesura del possible, la màxima realitat d’utilització del servei. No 
obstant això, en la 3a. liquidació es podran regularitzar les quantitats reals a través de l'últim dels 
pagaments. 
 
L’Ajuntament de ___________ / L’EMD de _____________, transferirà la quantitat corresponent de 
la liquidació,  al compte del Consell Comarcal del Baix Ebre (2100 0019 46 0200530167), en els 
següents  terminis màxims: 
 
1r. pagament - abans del   31-03-2018 
2n.pagament -  abans del  30-06-2018 
3r. pagament - abans del   31-07-2018  
 
 
Setè-  Si arriba el venciment del primer i segon  termini i no s’ha produït el pagament acordat, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el termini de 10 dies després de 
notificar a l’Ajuntament / l’EMD aquesta circumstància.  
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, amb efectes des del primer dia del curs 
escolar 2017/2018 i amb efectes únicament per a aquest curs. 
 
D’acord amb el seu contingut, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i amb un sol efecte. 

 
 
Segon- Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca afectats pel transport 
d’alumnes d’ensenyament postobligatori, amb indicació que la quantitat màxima prevista per 
aquesta despesa és la següent:  

 
 
 

Dies Lectius  176 
  Preu /Dia  1,50 € 
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Cost Ajuntament  Dues terceres parts 
  

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

l'Aldea (R6-R7) 17 4.488,00 2.992,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Aldover (R11) 7 1.848,00 1.232,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Alfara de Carles (R12) 3 792,00 528,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

l'Ampolla (R8) 18 4752,00 3.168,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Benifallet (R9) 4 1.056,00 704,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Campredó (R2) 13 3.432,00 2.288,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Lligallos-Camarles (R7) 6 1.584,00 1.056.00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Paüls (R10) 5 1.320,00 880,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Rasquera (R16) 4 1.056,00 704,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Vinallop-Tortosa (R3) 1 264,00 176,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Xerta (R9-R10) 13 3.432,00 2.288,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Tivenys (R1-R1 bis) 11 2.904,00 1.936,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Els Reguers- Tortosa (R12) 3 792,00 528,00 

    Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

Bítem 10 2.640,00 1.760,00 
 

  

Població Alumnes Cost Total Cost Ajuntament 

L’Ametlla de Mar 10 2.640,00 1.760,00 

 
 
PUNT 14è. Aprovació, si s’escau, de la modificació del sistema de finançament de 
l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal al COPATE en matèria d’assistència tècnica  
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El dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir el nou Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE). L’article 3.5 dels Estatus que regeixen el Consorci disposa que el 
Consorci es constitueix com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun 
del Consells Comarcals que el conformen, als efectes d’allò assenyalat a l’article 24.6 del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic (aprovat pel R.D.L 3/2011, de 14 de novembre) 
de les quals pot rebre encàrrecs de gestió, d’execució obligatòria pel Consorci, d’acord amb 
les instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les 
relacions del Consorci amb els poders adjudicadors dels quals constitueix mitjà propi 
instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a 
través dels encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, 
dependent i subordinat. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de data 24 d’abril de 2015, va acordar que, atesos 
els mitjans i les possibilitats tècniques del Consell Comarcal del Baix Ebre, es considera que la 
forma adequada de rebre el servei de l’assistència tècnica necessària per al desenvolupament 
de les actuacions que seguidament es detallen és mitjançant l’encàrrec de gestió al COPATE:  
 
a) L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament en alta 
(EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si és el cas, del sistema de 
sanejament en baixa. 
b) L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament d’aigües 
residuals a les xarxes municipals de sanejament. 
c) L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les energies 
renovables en l’àmbit local. 
d) L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de comunicació i 
autorització de llicències ambientals. 
 
Aquest encàrrec de gestió es va  motivar per la mateixa creació del COPATE com a òrgan 
tècnic dels consells comarcals que el conformen i atenent a que aquest consorci recull tots els 
professionals que, fins aleshores, havien estat prestant serveis en l’àmbit del CODE, atenent a 
la seva vàlua, experiència i coneixement excepcional del territori i dels serveis que ara se’ls 
encarrega de gestionar tècnicament.  
 
L’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius en el seu exercici; és responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Ebre dictar els 
actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que s’integri l’activitat material 
concreta objecte d’encàrrec. 
 
L’acord adoptat el 24 d’abril de 2015, detalla abastament l’activitat objecte de l’encàrrec  
 
El punt tercer de l’acord adoptat disposa: 
 
Tercer: Mentre duri l’encàrrec de gestió i no s’acordi cap modificació, el Consell Comarcal del 
Baix Ebre aportarà al COPATE, la quantitat corresponent al 60 % (seixanta per cent) dels 
següents ingressos obtinguts pel Consell Comarcal del Baix Ebre: 
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- ingressos provinents de l’Agència Catalana de l’Aigua pel concepte de les despeses 
indirectes d’explotació del servei de sanejament en l’àmbit de la comarca del Baix Ebre 
- ingressos provinents per aplicació dels aparts 9 i 10 de l’article 4 de l’ordenança reguladora 
de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de la comarca del 
Baix Ebre 
- ingressos provinents de l’import aportat per l’adjudicatari del contracte de subministrament 
energètic i servei integral dels enllumenats públics dels municipis de la comarca en concepte 
de concepte de control tècnic i econòmic del contracte.  

 
Per tal de concretar l’aportació econòmica corresponent per l’encàrrec de gestió, ajustada a 
l’estudi de costos per l’activitat i a la memòria d’intervenció, és necessari procedir a la 
modificació de l’acord que regulava les relacions econòmiques entre ambdós ens. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Governació, amb els vots a favor dels 9 consellers presents del grup de CiU, els 8 membres 
del grup comarcal d’ERC, els 5 membres del grup comarcal del PSC i el del membre del grup 
del PP, i amb l’abstenció del membre del grup d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer. Modificar el punt tercer de l’acord adoptat pel Plenari del Consell comarcal del baix 
Ebre en data 24 d’abril de 2015 i establir el redactat de l’encàrrec de gestió amb el següent 
contingut: 
 
“Per a cada exercici econòmic, el Ple del Consell Comarcal aprovarà l’annex d’actualització de 
l’import de que correspon a l’encàrrec de gestió d’acord amb l’estudi de costos efectuat amb 
aquesta finalitat.” 

 
Segon. L’import corresponent a l’exercici 2017 és: 
 
EN GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE SANEJAMENT I ÒRGAN AMBIENTAL 
 
74.733,86 €. 
 
EN GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA MATÈRIA D’EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC 
 
5.600,00 € 
 

 
Tercer. Traslladar aquest acord al Consorci de Polítiques Ambiental de les Terres de l’Ebre 
per al seu coneixement i per tal que procedeixi a l’acceptació corresponent i a la signatura del 
conveni que reguli l’encàrrec 
 
Quart. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per subscriure el document 
de formalització i publicar la formalització de l’encàrrec  en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
PUNT 15è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat per a segon lloc en 
l’àmbit privat a diferents empleats del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
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Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 338 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, tots aquells 
treballadors de l’Administració que desitgin exercir alguna altra activitat han de formular 
prèviament la declaració d’activitats corresponent i que, en tot els casos, requereix autorització 
expressa prèvia, i que correspon al ple de l’entitat local declarar aquesta compatibilitat. 
 
La treballadora Sra. Eva Francisca Llambrich Pallarés, tècnica compartida de joventut que 
presta serveis temporal a jornada parcial ha sol·licitat poder compatibilitzar el seu actual lloc 
de treball amb una feina autònoma de suport tècnic de patrimoni cultural, fora de l’horari 
laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
La treballadora Sra. Ana Isabel Lleixà Navarro, que presta els seus serveis com a treballadora 
social a jornada parcial, ha sol·licitat poder compatibilitzar el seu actual lloc de treball amb un 
lloc de treballadora social en una entitat privada fora de l’horari laboral del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. 
 
El funcionari interí Sr. Oriol Forgas Jorquera, funcionari interí, arquitecte, ha sol·licitat poder 
compatibilitzar el seu actual lloc de treball com  professional autònom fora de l’horari laboral 
del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Governació, amb els vots a favor els 8 membres del grup comarcal d’ERC, els 5 membres del 
grup comarcal del PSC, amb el vot del membre del grup d’Entesa i el del membre del grup del 
PP, i amb l’abstenció dels 9 consellers presents del grup de CiU, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Atès que el lloc de treball desenvolupat no té incorporat de forma expressa com a 
component del complement específic el factor d’incompatibilitat, es declara la següent 
compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic: 
 
1. Treballador: Sra. Eva Francisca Llambrich Pallarés 
 
Segona activitat: fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix  
 
2. Treballador: Sra. Ana Isabel Lleixà Navarro 
 
Segona activitat: fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix  
 
3. Treballador: Sr. Oriol Forgas Jorquera  
 
Segona activitat:  fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix 
 
 
Segon- Deixar constància a aquests empleats de l’obligació d’abstenir-se d’intervenir en 
expedients que puguin tenir incidència en el seu àmbit laboral dins el Consell Comarcal del 
Baix Ebre  
 
Tercer. Notificar el present acord als empleats afectats i als serveis de personal 
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PUNT 16è. Aprovació inicial, si s’escau, del Programa d’Actuació Comarcal 2018-2021 
 
L’article 29 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
l’organització comarcal del Catalunya disposa: 

• 29.1  Els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha 
d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir 
els dits serveis i activitats; els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques 
limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions. 

• 29.2  Un cop elaborat el programa i abans d'aprovar-lo, s'ha de sotmetre a informació 
pública i ha de ser informat pel consell d'alcaldes. 

• 29.3  El programa d'actuació comarcal ha d'ésser aprovat pel ple del consell comarcal per 
majoria absoluta. 

• 29.4  Els programes d'actuació comarcal tenen una vigència de quatre anys, sens perjudici 
de les modificacions que acordi el ple del consell comarcal seguint el mateix procediment 
establert per a aprovar-los i de les revisions que estableixin els mateixos programes. 

El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre, reunit en sessió de data 14 de febrer de 2017 va conèixer 
la proposta d’inici de redacció del PAC i l’oferiment a que els ajuntaments aportin les seves 
propostes. 
 
Posteriorment, amb data 14 de novembre de 2017, el projecte de Programa d’Actuació 
Comarcal del Baix Ebre 2018-2021 s’ha informat al Consell d’Alcaldes i presentat per a la seva 
avaluació inicial. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Governació, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Programa d’Actuació de la Comarca del Baix Ebre, 2018-2021. 
 
Segon.- Sotmetre el document a informació pública  per un període de 15 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà del dia de la publicació dels anuncis en el BOPT i en el DOGC,  
durant els quals es podrà consultar el document a la secretaria del Consell Comarcal i a la seu 
electrònica i es podran presentar els suggeriments i/o al·legacions que es consideri oportú i a 
informe del Consell d’Alcaldes del Baix Ebre. 
 
PUNT 17è. Aprovació, si s’escau, del 10è expedient de modificació de crèdits del 
pressupost de l’exercici 2017. 
 
Considerant la possibilitat d'aplicar el superàvit pressupostari en l'exercici 2017 a l'amortització 
de deute, per Provisió de Presidència es va incoar expedient per a la concessió de crèdit 
extraordinari. 
  
Considerant que amb data 15 de novembre de 2017 es va emetre Informe d'Intervenció, en el 
qual es posa de manifest el compliment dels requisits necessaris, per poder aplicar l'article 32 
de la LOEP 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Governació, amb els vots a favor dels 9 consellers presents del grup de CiU, els 8 membres 
del grup comarcal d’ERC, els 5 membres del grup comarcal del PSC i el del membre del grup 
del PP, i amb l’abstenció del membre del grup d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2017, del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit 
pressupostari per amortitzar deute. 
  
A la vista dels resultats llançats per l'Informe d'intervenció, es conclou: 
  
I. El compliment dels requisits de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
II. L'import aplicable a amortitzar deute serà 49.767,54 €.  
   
Pel que, vistes i analitzades les operacions es determina que procedeix amortitzar les 
següents operacions: 
 
  

  

Capital pendent 
Import a 

amortitzar 
Quota actual Nova quota 

Reducció 
compromís de 

pagament 

Préstec Caixabank 
obres CIDTBE 

146.062,21 49.767,54 2.649,17 1.746,52 49.767,54 

 
 
El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit pressupostari 
segons l'establert a l'apartat anterior serà el següent:   
 
  

Altes en Aplicacions de Despeses  

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Euros 

 011 91301 Amortització prèstec superávit 2017  49.767,54 

    TOTAL DESPESES 49.767,54  

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i 
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si 
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà 
d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
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PUNT 18è. Aprovació, si s’escau, del pressupost comarcal de l’exercici 2018 i 
documents complementaris 
 
El Sr. Enric Roig presenta el punt, explicant la diferència econòmica entre els diferents 
capítols respecte al pressupost de l’any 2017, i el punts forts d’aquests pressupost per a l’any 
2018. 
 
El Sr. Joan Segarra, en nom del grup comarcal del PP, diu que vota a favor dels pressupostos 
ja que estan molt ben redactats. 
 
El Sr. Jordi Jordan en nom del grup comarcal d’Entesa, vol agrair en primer lloc la feina feta 
per tots els tècnics i personal del Consell Comarcal del Baix Ebre en l’elaboració d’aquests 
pressupostos. 
 
Afegeix que són uns pressupostos que valora positivament, positivament pel fet del 
manteniment de les polítiques socials i de reactivació econòmica, afegeix que són conscients 
de que el consell és un ens finalistes de les subvencions que rep de la Generalitat de 
Catalunya, i del poc marge de maniobra que això suposa. 
 
Aquest any s’abstindrà al pressupost a diferència de l’any anterior perquè aquest any ja 
s’estan fent o estan previstes les inversions que vaig fer esment l’any anterior com la planta 
d’envasos de l’Aldea o els col·lectors dels Reguers o també fent referència a la depuradora de 
Xerta i Aldover. 
 
El Sr. Enric Adell, en nom del grup comarcal d’Esquerra, diu que donarà suport als 
pressupostos comarcals i què agraeix la tasca feta pel personal del Consell. 
 
El Sr. Kilian Franch, en nom del grup comarcal de CiU, diu que el pressupost comarcal és un 
tràmit molt important dintre del funcionament de l’ens comarcal, el pressupost és un tràmit que 
te dues parts, la part tècnica i la part política. 
 
El Sr. Franch agraeix personalment al Sr. Roig que l’hagi deixat participar d’aquestes 
pressupostos i l’ha sorprès positivament que hagi acceptat les seves aportacions. 
 
Al Sr. Franch però, li sorprèn el vot favorable del grup comarcal d’Esquerra, ja que segons 
havien anunciat als mitjans de comunicació que havien trencat el govern però sembla ser que 
no ha estat així, sol·licita que sigui el Sr. Alfredo Ferré qui faci el posicionament d’aquest punt. 
 
El. Sr. Alfredo Ferrer, agraeix la tasca fet pel personal del consell comarcal en l’elaboració 
d’aquests pressupostos, i diu que el seu grup votarà negativament a la proposta de 
pressupost. 
 
El Sr. Ferrer, diu que el seu grup votarà negativament pel moment que esta vivint el nostre 
país, així que no és un vot contrari al pressupost sinó un vot negatiu degut al moment que 
estem vivint, amb una Generalitat que dona subvencions importants al consell, intervinguda 
pel Govern de l’Estat Espanyol per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
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El Sr. Enric Roig per tancar el debat, agreix a tots aquells consellers i conselleres que han 
votat a favor de la proposta de pressupost per a l’any 2018, així com també al Sr. Jordan per 
la seva abstenció. Lamenta però, el vot contrari de CiU, al qual li diu que aquí estem per 
treballar per al bé de les persones de la comarca del Baix Ebre, no per debatre coses que 
aquí no pertoquen, afegeix la seva decepció per aquest vot tot i haver incorporat al pressupost 
algunes propostes presentades per aquest grup. 
 
El Sr. Ferrer, en replica al Sr. Roig, li diu que com a polític, pot fer política allà on cregui 
convenient, i que estem vivint uns moments excepcionals al nostre país i es lliure d’exposar-
ho allà on cregui oportú. 
 
El Sr. Adell per al·lusions del Sr, Franch, li respon que han votat favorablement als 
pressupostos perquè hi ha treballat en ells, i que han fet molts esforços, així com també per 
responsabilitat ja què aquests pressupostos afecten als ciutadans de la comarca. 
 
Després d’aquest debat entre els diferents portaveus dels grups polítics el Ple del consell vota 
el següent acord: 
 
Examinat l'expedient instruït en virtut de l'aprovació del Pressupost Consolidat de la 
Corporació per a l'exercici econòmic del 2018 amb els documents que l'integren, així com les 
seves bases d'execució i la plantilla de personal de l'Entitat. 
 
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb subjecció a les disposicions 
vigents. 

Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora acctal. de data 17 de novembre de 
2017. 

Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat 
Pressupostària de data 17 de novembre de 2017 del que es desprèn que la situació és de 
superàvit 

Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de la Regla de despesa de data 17 de 
novembre de 2017 del que es desprèn que la situació és de  compliment.  

 
D'acord amb el que disposa el títol VI, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i el RD 500/90, de 20 
d'abril, que desenvolupa l'esmentat títol en referència al contingut i aprovació dels 
pressupostos de les entitats locals i la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de 
Governació, amb els vots a favor dels 8 membres del grup comarcal d’ERC, els 5 membres 
del grup comarcal del PSC i el del membre del grup del PP, amb el vot en contra dels 9 
consellers presents del grup de CiU, i amb l’abstenció del membre del grup d’Entesa, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre per 
a l'exercici econòmic de 2018, anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de  
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16.304.886,21 € (setze milions tres-cents quatre mil vuit-cents vuitanta-sis euros i vint-i-un 
cèntims) i d'acord amb el següent detall per capítols: 

 
 

PRESSUPOST COMARCAL 2017 

Capítol Denominació Consignació 

 INGRESSOS  

 A.- OPERACIONS CORRENTS  

3 Taxes i altres ingressos 187.480,00 

4 Transferències corrents 15.536.582,73 

5 Ingressos patrimonials 17.518,48 

 B.- OPERACIONS DE CAPITAL  

7 Transferències de capital 563.305,00 

   

 TOTAL INGRESSOS 16.304.886,21 

 
 

DESPESES 
 

 A.- OPERACIONS CORRENTS  

1 Despeses de personal 4.598.880,84 

2 Compra de béns corrents i serveis 9.935.881,94 

3 Despeses financeres 19.100,00 

4 Transferències corrents 1.003.945,15 

5 Fons de contingència 39.073,28 

 B.- OPERACIONS DE CAPITAL  

6 Inversions reals 518.500,00 

7 Transferències de capital 95.805,00 

9 Passius financers 93.700,00 

   

 TOTAL DESPESES 16.304.886,21 

 
El Pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre queda integrat per: 
 
a. El Pressupost del Consell Comarcal per import de 16.057.540,00 € en despeses i en ingressos. 
b. El Pressupost de la societat Baix Ebre Innova, SL per import de 257.346,21 € en despeses i 
ingressos. 
 

Segon.-  Aprovar les bases d’execució de l’esmentat pressupost general, així com la plantilla 
del personal d’aquest Consell Comarcal del Baix Ebre que comprèn tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’aprovació inicial del pressupost, mitjançant un anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler de la Corporació, per un període de quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el 
Ple d'aquest Consell Comarcal. Si s'acaba l'esmentat termini sense presentar-se reclamacions 
s'entendrà com a definitivament aprovat, sense necessitat d'un nou acord plenari. 
 
PUNT 19è. Propostes d’urgència 
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No se’n presenten. 
 
PUNT 20è.- Informes de presidència 
 
El Sr. President, informa el següent: 
 

- Estem a l’espera de les ultimes llicències per tal de començar les obres de la planta 
de transferència de l’Aldea. 

- Estem apunt de finalitzar l’obra dels Col·lectors dels Reguers. 
- La setmana vinent adjudicarem el projecte de l’EDAR Xerta-Aldover 
- Estem treballant també amb el dipòsits de fang a Deltebre. 
- Estem fent obres de manteniment de la via verda del Baix Ebre. 
- Tal com vaig informar a l’últim Consell d’Alcaldes, ja esta redactat el Plec de 

clàusules de la recollida de residus que s’ha d’aprovar pel COPATE. 
- També s’han realitzat obres al Centre d’Inspiració Turística del Baix Ebre situat a 

Deltebre. Així com també s’ha fet difusió de la via verda mitjançant subvenció 
rebuda per la Diputació de Tarragona 

- El proper Ple serà el 29 de desembre de 2017, i com el dilluns és festiu les 
comissions informatives seran el 20 de desembre de 2017. 

- Per últim, recordar que el 21 de desembre la seu del consell és seu electoral i 
intentaran compaginar el dret a vot dels votants que el vulguin exercir amb el 
normal funcionament del consell comarcal. 

 
 
PUNT 21è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
Demana la paraula el Sr. Franch, i li diu al Sr. Roig que entén que estigui disgustat pel sentit 
del vot del seu grup polític, però què aquest vot hagués estat un altre si la situació política del 
país fos una altra, i li afegeixo que pel fet de què vostè hagi acceptat propostes que li he 
presentat no vol dir que hagi de votar favorablement al pressupost. 
 
Afegeix el Sr. Franch en resposta al Sr. Adell referent al tema del pressupost, què la 
responsabilitat es prendre una decisió, fer-ho públic i fer-la, no prendre la decisió, fer-ho públic 
i no fer-la 
 
El Sr. Roig en resposta a les primeres paraules del Sr. Franch li diu que li sorprèn que digui 
que es pensava que no li acceptaria, però ell quan vol fer les coses en comú es per poder 
parlar de tot i acceptar el que cregui que s’ha d’acceptar independentment de qui les hagi 
proposat. 
 
Demana la paraula el Sr. Daniel Andreu per respondre les paraules del Sr. Franch, i li diu que 
això de voler participar però no mullar-se té un nom que tothom el sap però que per respecte 
no li dirà. Afegeix que la responsabilitat es saber a quina administració estem, el consell a 
diferència d’un ajuntament es una administració finalista i si no aprovem el pressupost com 
vostè volia, suposava que els diners no haguessin arribat on tenien que arribar, entre altres, a 
la població de la comarca. I per últim, li diu que abans de donar lliçons, abans hauria de mirar 
a casa seva. 
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El Sr. Franch en resposta al Sr. Andreu, li respon que ell per responsabilitat es referia al que 
van fer els membres d’Esquerra al consell comarcal del Montsià. 
 
Al què el Sr. Andreu li respon que miri que fa el seu partit a la Diputació de Tarragona. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 14:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària 
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.     
 
 

Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 
 


