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

MEMBRES ASSISTENTS
Presidenta
Sra. Sandra Zaragoza Vallés

MEMBRES EXCUSATS

Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè
Mas Sabaté, Josep
Merlos Borrul, Roser

Consellers:
Andreu Falcó, Daniel - Vicepresident primer Daniel Andreu Falcó
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè
Adell Moragrega, Enric
Bertomeu Río, José Emilio (s’absenta a partir del segon punt)
Brull Melich, Ramon (s’absenta a partir del segon punt)
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Jordan Farnós, Jordi
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Roig Montagut, Enric (s’absenta a partir del segon punt)
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
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 29 de desembre de 2017, a seu del Consell Comarcal,
es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, els consellers que
s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària
d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del President del Consell, Sr. Enric Roig
Montagut, de data 22 de desembre de 2017, sota el següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2n. Donar compte d’altres de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’adhesió de l’Ajuntament de Paüls al III Pla de
Polítiques de Dones del Baix Ebre
4t. Aprovació, si s’escau, del Conveni regulador del Servei d'Intervenció Socioeducativa a
signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca.
5è. Aprovació, si s’escau, dels costos i annex del serveis socials bàsics, exercici 2018
6è. Aprovació, si s’escau, dels costos i annex del servei d’informació i atenció a les dones,
exercici 2018
7è. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores d’ajuts per urgència social
8è. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores d’ajuts per urgències de subministraments
9è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud del programa d’ocupació ENFEINA’T
10è. Aprovació, si s’escau, de les addendes per a l’exercici 2018 dels convenis de gestió
l’oficina d’habitatge comarcal
11è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’ajuntament d’Alfara de Carles per a
desenvolupament del pla local de joventut
12è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda del conveni signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua
per a l’execució de l’obra del col·lector dels Reguers
13è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda del conveni signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua
per a la redacció del projecte de l’EDAR Aldover-Xerta
14è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda del conveni signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua
per a l’estudi d’alternatives del sanejament de l’Ametlla de Mar
15è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda del conveni signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua
per a l’estudi d’alternatives del sanejament de Deltebre
16è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat per a segon lloc en l’àmbit privat
a una treballadora del Consell Comarcal del Baix Ebre.
17è. Aprovació, si s’escau, de l’aval a Baix Ebre Innova per a la concertació d’una operació de
tresoreria per import de 150.000,00 €.
18è. Propostes d’urgència
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19è. Torn obert de control, precs i preguntes
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,
es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 22 membres presents, l’acta
13/2017 de la sessió ordinària de data 24 de novembre de 2017
PUNT 2n- Donar compte d’altres de resolucions de presidència
Nom

Resum

Expedient

RP 2017-0134

Resolució de Presidència d'aprovació de la concertació
d'una operació de crèdit a curt termini amb l'entitat BBVA
per import de 600.000,00 €

2562/2017

RP 2017-0133

RESOL RP 156/2017 Sandra Salazar interinitat vacances
Enriqueta Forcadell 27 12 2017

2068/2017

RP 2017-0132

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA S027/2017, per la qual es
corregeixen errors materials en la Resolució de Presidència
S026/2017, causats per un error de redacció en l’origen de
les aigües residuals.
2188/2017

RP 2017-0131

Contractar, amb contracte temporal, per obra o servei
determinat, a Eva Sancho Miralles, psicòloga ICIF per dur a
terme el projecte d’acompanyament psicològic t
d’acolliments en família aliena, a partir del 17-12-2017.
Jornada 17 h/set.

2547/2017

RP 2017-0130

RESOL RP 153/2017 Rosa Anna Fabra interinitat reducció
Inés Solé 18 12 2017

2556/2017

RP 2017-0129

RPE 38/2017: Resolució sobre sol·licituds de compactació
d'ajuts individuals de menjador, curs 2017-2018

2311/2017

RP 2017-0128

RPE 39/2017: Resolució sobre baixes, renúncies i trasllats
d'ajuts econòmics de caràcter individual per a l'assistència
a llars d'infants, curs 2017-2018

2313/2017

RP 2017-0127

RPE 41/2017: Resolució sobre sol·licituds de revisió d'ajuts
econòmics de caràcter individual per a l'assistència a llars
d'infants, curs 2017-2018

2314/2017
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RP 2017-0126

RPE 39/2017: Resolució sobre baixes, renúncies i trasllats
d'ajuts econòmics de caràcter individual per a l'assistència
a llars d'infants, curs 2017-2018 (baixa parcial)

2313/2017

RP 2017-0125

RPE 37/2017: Resolució sobre sol·licituds de revisió d'ajuts
individuals de menjador, curs 2017-2018

2312/2017

RP 2017-0124

RPE 36/2017: Resolució sobre baixes, renúncies i trasllats
d'ajuts individuals de menjador, curs 2017-2018

2310/2017

RP 2017-0123

RESOL RP 151/2017 Regina Rius interinitat vacances
Concepción Rodríguez, 18 12 2017.

2546/2017

RP 2017-0122

Constitució comissió control interna Codi de conducta i
transparència

466/2017

RP 2017-0121
RP 2017-0120

Nomenament funcionària interina administratiu secretaria
Jessica Alcina
Aprovació 11è expedient de modificació de crèdits

2535/2017
2557/2017

RP 2017-0119

Cessament i nomenament vicepresidents desembre 2017

2494/2017

RP 2017-0118
RP 2017-0117

Delegacio de presidència de comissions informatives i
responsables d'àrea desembre 2017
Nomenament de vicepresidències desembre 2017

2494/2017
2494/2017

RP 2017-0116

Cessament i nomenament membres Comissio de Govern 4
de desembre de 2017

2494/2017

RP 2017-0115

RP 149/2017 Judith Aixerch curto, interinitat vacances
Teresa Ruiz 11 12 2017

653/2017

RP 2017-0114

Modificació contracte Tania Valls que passa a 50 % de JPO i
50 % a FOJ a partir 1-12-17
2282/2017

RP 2017-0113

Ampliació contracte Guadalupe Espinosa que passa a
jornada completa al programa Joves per l'Ocupació a partir
1-12-17
2282/2017

RP 2017-0112

Modificar contracte Immaculada Sol Tucho, per assumir
tasques programa 30 plus a partir 1-12-17

2282/2017

RP 2017-0111

Contractació, amb contracte temporal, eventual per
circumstàncies de la producció, a temps complet, Natàlia
Prades Álvarez, com a psicòloga a l’EAIA, del 4 al 31 de
desembre de 2017.

2422/2017

RP 2017-0110

RESOL RP 143/2017 Natàlia Prades baixa voluntària
psicòleg ICIF 03 12 2017

1594/2017
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RP 2017-0109

Contractació, amb caràcter d’urgència, per obra o servei
determinat, a 50% de jornada, d'Òscar Duran Martí, tècnic
administratiu informàtic, per la implantació del programari
ACTIO als ajuntaments del Baix Ebre, del 1-12-2017
2404/2017

RP 2017-0108

RESOL RP 145/2017 Josep Tomàs Saez interinitat permisos
Arturo Royo 04 12 2017

RP 2017-0107

Assignar al personal tècnic de les àrees de Joventut,
Ensenyament, Habitatge i Consum, gratificacions per
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de
treball i no compensats en temps de descans
2155/2017

RP 2017-0106

Assignació de gratificacions al personal de l’EAIA i del SIFE
del Consell Comarcal del Baix Ebre, per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball
i no compensats en temps de descans.
2155/2017

RP 2017-0105

Esmena resolució aprovació 9è expedient modificació
crèdits pressupost 2017

2189/2017

RP 2017-0104

Assignació als treballadors del Consell Comarcal, de
gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la
jornada normal de treball i no compensats en temps de
descans, per assistència a fires comarcals 2017.

2260/2017

RP 2017-0103

Assignació al personal laboral de l’EBASP gratificacions per
serveis extraordinaris prestats durant l'any 2017 fora de la
jornada normal de treball i no compensats en temps de
descans

2155/2017

RP 2017-0102

Contractar, sota la modalitat de contracte de treball en
pràctiques, a jornada completa, com a persones
beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, del
28-11-2017 al 27-05-2018.

1323/2017

RP 2017-0101

Assignació de tasques específiques, dins les tasques
genèriques, al Sr. Francesc Luque Crespillo

2393/2017

RP 2017-0100

Assignació de tasques específiques, dins les tasques
genèriques, al Sr. Marc Sol Colomé

2393/2017

RP 2017-0099

Modificació contracte Eva Cabrera Bertomeu, tècnica A2
Programa 30 Plus 2016. Passa a jornada completa a partir
del 22-11-2017 per desenvolupar, a més, tasques de
tècnica del Programa 30 Plus 2017

2324/2017

RP 2017-0098

RPE_29/2017: Baixes 1a adjudicació ajuts individuals de
menjador curs 2017-2018

2310/2017

2270/2017
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RP 2017-0097

RPE_30/2017 Compactacions 1a adjudicació ajuts
individuals de menjador curs 2017-2018

2311/2017

RP 2017-0096

RPE_31/2017 Revisions 1a adjudicació ajuts individuals de
menjador curs 2017-2018

2312/2017

RP 2017-0095

RPE 32: Baixes ajuts per a l'assistència a llars d'infants, curs
2017-2018
2313/2017

RP 2017-0094

RPE 33/2017: Revisió ajuts per a l'assistència a llars
d'infants, curs 2017-2018

2314/2017

RP 2017-0093

RPE 34/2017: Segona adjudicació ajuts individuals de
menjador, curs 2017-2018

2323/2017

RP 2017-0092

RPE 35/2017: Segona distribució d'ajuts econòmics de
caràcter individual per a l'assistència a llars d'infants, curs
2017-2018

2327/2017

PUNT 3r- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació d’adhesió de l’Ajuntament de Paüls 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.
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.
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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 Paüls en
data 20/12/2017.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Servei a les Persones, i per unanimitat dels 19 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 Paüls.
Segon. Tramitar la corresponent adhesió per tal que tingui els efectes corresponents i
comunicar-la a l’ajuntament esmentat.
PUNT 4t.- Aprovació, si s’escau, del Conveni regulador del Servei d'Intervenció
Socioeducativa a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la
comarca.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Baix Ebre van signar en data 21/7/2016 el Contracte programa 2016-2019 per a
la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Tanmateix en data 25/10/2017 es va signar
l’addenda al contracte programa per l’exercici 2017 que inclou la fitxa econòmica del contracte
programa 2018-2019.
Aquests documents articulen els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre quant
a la prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social
i polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els
objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin
aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de Catalunya
i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots els serveis i
programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera progressiva en el
marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren ambdues parts
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord
amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència,
estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació
de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que
permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix les
mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, i entre aquestes preveu
l’atenció en el servei d’intervenció socioeducativa.
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La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per
a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics i com a prestació
garantida. Són, per tant, competència dels municipis de més de 20.000 habitants i dels
consells comarcals, amb finançament compartit entre la Generalitat de Catalunya i els ens
locals.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari
escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències
socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal o individual, la família, i el
treball en xarxa i amb la comunitat.
Els ajuntaments de la comarca tenen signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre el conveni
marc de serveis socials per a la prestació, el manteniment i la millora de les prestacions de
serveis i econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i altres programes
relatius al benestar social, en el qual s’inclourà ara aquesta nova prestació.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
d’Atenció a les Persones, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca per al
desenvolupament dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents.
Segon. Establir la següents distribució de costos per municipis

MUNICIPI
Aldea, l’
Aldover
Alfara de Carles
Ametlla de Mar, l'
Ampolla, l'
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
Perelló, el
Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

POBLACIO
4.250
863
371
7.102
3.322
708
3.349
11.544
580
2.903
8.165
887
1.190

11.920,51€
2.420,57€
1.040,59€
19.919,88€
9.317,63€
1.985,82€
9.393,36€
32.378,92€
1.626,80€
8.142,41€
22.901,41€
2.487,88€
3.337,74€

45.234

126.873,53€
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Tercer. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, dels costos i annex del serveis socials bàsics, exercici
2018
L’article 62 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials disposa que els ajuntaments i
l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics,
incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i
els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics
han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el
finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. Disposa també que
l'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos,
d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de
l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66%
del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis
d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial
de cada àrea bàsica de serveis socials.
Així, per tant, , la Generalitat de Catalunya aporta al Consell Comarcal del Baix Ebre el 66%
del cost del servei d’ajuda a domicili, finançant-se la resta mitjançant el copagament des
usuaris i per les aportacions municipals en funció de les hores de servei anuals prestades.
A la comarca del Baix Ebre, el servei d'atenció social primària d’aquest Consell s’instrumenta
mitjançant un conveni marc signat amb cada un dels ajuntaments beneficiaris que s’actualitza
anualment mitjançant l’annex que estableix la seva aportació econòmica.
En aquesta línia de continuïtat i consolidació, s’ha procedit a concretar les aportacions
municipals en concordança amb l’atenció que reben, tant dels treballadors socials com de
l’educador social.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
d’Atenció a les Persones, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el cost que correspon a cada ajuntament de la comarca del Baix Ebre
integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària comarcal per a la prestació del servei
d’atenció primària durant l’any 2018, i que es concreta en :
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PREVISIÓ
Hores anuals prestació servei
MUNICIPI
L'Aldea
Aldover
Alfara de Carles
Ametlla de Mar
L'Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

Treballador social
1.560,00
390,00
104,00
3.900,00
1.560,00
390,00
1.560,00
5.070,00
286,00
1.170,00
2.730,00
390,00
390,00
19.500,00

Educador social
884,00
156,00
42,00
1.092,00
780,00
60,00
390,00
1.950,00
48,00
520,00
1.092,00
90,00
201,00
7.305,00

IMPORT 2017
21.349,53
4.769,58
1.275,38
43.607,55
20.441,04
3.930,97
17.034,20
61.323,11
2.917,65
14.762,97
33.387,03
4.936,03
5.162,67
234.154,71

Segon. – Aprovar el model de l'annex al conveni marc per a la prestació del servei social
d'atenció primària.
Tercer.- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que han signat
el conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció primària, per tal que, en el termini
d'un mes, procedeixin a la seva signatura o a la denúncia del conveni.
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, dels costos i annex del servei d’informació i atenció a
les dones, exercici 2018
Els ajuntaments de la comarca van manifestar a aquest Consell Comarcal la seva voluntat de
donar el seu suport a la creació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el seu
compromís a realitzar la seva aportació econòmica anual per al manteniment del servei,
d’acord amb l’estudi de costos que es va presentar en la sessió del Consell d’Alcaldes.
Amb data 16 de març de 2012, el Ple del Consell va aprovar el conveni a signar amb els
ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que havien manifestat la seva voluntat de donar
continuïtat al SIAD i aportar la quantitat econòmica que els hi correspon per la seva utilització.
Un cop exhaurida la vigència del conveni de l’exercici 2017 procedeix la signatura del conveni
per regular les actuacions de l’exercici 2018.
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Servei a les Persones, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que
han manifestat la seva voluntat de donar continuïtat al SIAD i aportar la quantitat econòmica
que els hi correspon per la seva utilització, amb el següent text:
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE __ I EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES
DONES

Tortosa, _____ de __________ de 2018
REUNITS
D'una part, ---------------------, que ostenta la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre i actua
per raó de l’acord plenari de data 29 de desembre de 2017
De l'altra ..............................., Alcaldessa-Presidenta
............. i que actua per raó de .......

/ Alcalde-President de l’Ajuntament de

Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua per a aquest acte i
MANIFESTEN
I- La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, s’emmarca
en les previsions de l'Estatut de Catalunya que dóna un tractament molt sensible a les dones i
aborda d'una manera específica els drets de les dones davant la violència masclista. Així, l'article
19 de l’Estatut determina, com a drets de les dones, el lliure desenvolupament de la personalitat i la
capacitat personal, i viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i
tot tipus de discriminació, i més endavant, l'article 41.3 estableix com un dels principis rectors de
les polítiques públiques el deure de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de
violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori i, així mateix, estableix el
deure de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, social i
econòmic i el de promoure la participació dels grups i les associacions de dones en l'elaboració i
l'avaluació de les esmentades polítiques. A més, l'article 153 de l’Estatut aborda les polítiques de
gènere disposant que correspon a la Generalitat la competència exclusiva de la regulació de les
mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere i per a detectar-la i
prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos propis destinats a aconseguir una protecció
integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència.
En aquest marc d’actuacions ambdues parts
ACORDEN
Primer- Aquest conveni té per objecte establir la relació entre l’Ajuntament de ___________i el
Consell Comarcal del Baix per la prestació itinerant del Servei d’Informació i Atenció a les Dones –
SIADSegon- El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través dels professionals destinats al SIAD durà a
terme les següents accions:
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1. Informar les dones sobre l’exercici dels seus drets.
2. Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès,
tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
3. Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència masclista.
4. Coordinar la seva actuació – i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari –
amb el Centre d’ Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis específics dels ens
locals per a l’abordatge de la violència masclista. També amb el serveis socials i altres recursos,
públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries
(laborals, familiars, econòmiques, etc.)
5. Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení en la realització d’accions que visualitzin
les aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i visualitzant les seves
aportacions per així millorar la seva capacitat d’incidència pública.
6. Realitzar actuacions grupals.
7. Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de
dones.
8. Oferir un espai de relació de les dones
Tercer- El Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la prestació d’aquest servei, disposarà de:
- una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació social i
comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats
per poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida d’usuàries, informació,
orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei.
- Servei d’ Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que
requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres
serveis. Aquest servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb
coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere.
- Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de
contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis. Aquest
servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb formació específica
en l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, detecció de situacions de violència masclista
i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les
usuàries que es trobin en aquestes situacions.
Quart- El Consell Comarcal del Baix Ebre disposarà l’espai físic on s’ha de prestar el Servei
d’informació i atenció a les dones en un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per
a les dones usuàries amb un o més espais privats per tal de garantir la confidencialitat en l’atenció
de les dones usuàries.
Cinquè- Atès el caràcter itinerant del servei, les dones usuàries poden utilitzar les instal·lacions
ubicades al Consell Comarcal del Baix Ebre o adreçar-se bé a l’Ajuntament en l’horari i freqüència
establert per les professionals, per la qual cosa l’Ajuntament de ________________ haurà de
disposar d’un espai apropiat per atendre les usuàries del servei garantint, en la mesura que sigui
possible, la confidencialitat.
Sisè- L’Ajuntament de ___________aportarà la quantitat de ______€ per pla prestació del servei
durant l’any 2018. No obstant això, la durada del servei pot veure’s afectada per la manca de
finançament suficient per mantenir el servei fins aquesta data. El pagament s’efectuarà abans del
dia 16 d’octubre de 2017 i podrà fer-se efectiu mitjançant compensació econòmica de deutes entre
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el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament per a la qual cosa ambdues parts manifestaran el
seu consentiment.
Setè- La vigència d’aquest conveni s’estableix fins el dia 31 de desembre de 2018.
Vuitè- Són causes d’extinció d’aquest conveni:
- La finalització del termini de vigència. L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.
- L’ incompliment de les disposicions legals d’aplicació.
- El mutu acord de les parts.
Novè- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran
resoltes per acord de les part. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Segon- Aprovar la següent distribució de costos del SIAD per a l’exercici 2018:

MUNICIPI
Aldea, l'
Aldover
Alfara de Carles
Ametlla de Mar, l'
Ampolla, l'
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
Perelló, el
Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

HABITANTS
4.250
863
371
7.102
3.322
708
3.349
11.544
580
2.903
8.165
887
1.190

APORTACIO 2018
1.679,21
341,98
146,59
2.806,06
1.312,55
279,74
1.323,22
4.561,15
229,16
1.147,00
3.226,06
350,46
470,18

45.234

17.872,36

Tercer. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca per tal que, en el termini dels 10
dies següents a la data de la notificació manifestin qualsevol al·legació al text del conveni o a
les seves aportacions. La signatura del conveni comportarà l’acceptació de les seves
condicions.
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PUNT 7è.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores d’ajuts per urgència social
La urgència social és la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari
i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per
finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de
subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients
per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com
l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per poder
atendre adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 13/2006), que són
compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa, per a l’exercici 2017 de la partida 231-480-01 per
atendre les urgències socials.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Servei a les Persones, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per atendre situacions
d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2018, amb el text annex.
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases anteriorment
aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci anterior en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 124 del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions,
l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés.
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores d’ajuts per urgències de
subministraments
El 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal
del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat.
El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Departament d’Empresa i Coneixement han treballant en el desenvolupament de la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica.
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El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar posar en marxa un seguit de mesures de
suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social que no poden assumir les
despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas.
L’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, el
18 de juliol de 2016 van signar un Conveni marc d’adhesió en relació a actuacions dels serveis
bàsics d’atenció social dels ens locals, destinades a la cancel·lació de deutes per
subministraments bàsics, d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació
de pobresa energètica per a l’exercici 2015.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han
ampliat la seva col·laboració mitjançant la signatura de l’Addenda a la Fitxa 1 del contracte
programa 2016-2019 que té per objecte ampliar els termes de la col·laboració del contracte
programa 2016 - 2019, per a la col·laboració en matèria de pobresa energètica en el marc de
la fitxa 1 - serveis socials bàsics del contracte programa.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa de
Servei a les Persones, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per l’atorgament d’ajuts
d'urgència social sobre pobresa energètica del període 1/7/2017 a 30/6/2018.
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases anteriorment
aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci anterior en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 124 del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions,
l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés.
PUNT 9è-. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud del programa d’ocupació
ENFEINA’T
En data 13 de desembre de 2017, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, va presentar al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa
“ENFEINA’T” (convocatòria regulada per l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre) , on l’objecte
del programa és la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les
persones en situació d’atur de llarga durada.
El número de participants que es proposa sol·licitar per desenvolupar les actuacions del
Programa ENFEINA’T, d’acord a la base 15 de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, és de
15 persones.
D’acord a l’article 9 de la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre, la quantia de la
subvenció es correspondrà amb la despesa elegible del cost salarial dels contractes laborals
subscrits, a la limitació de 32.669,92€ per a contractes de durada de 12 mesos, de 28.127,60€
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per a contractes de 9 mesos, i de 16.334,96€ per a contractes de 6 mesos. A més, per a
l’actuació d’acompanyament a la contractació la quantia de la subvenció serà un import màxim
de 900€ per persona participant contractada per un període de 12 mesos, 675€ per contractes
de 9 mesos, 450€ per contractes de 6 mesos.
Les dades relaciones amb el import de la subvenció proposat per a l’execució de les
actuacions de la convocatòria del Programa ENFEINA’T de l’any 2017, es detallen a
continuació:
-Número de participants: 15
- Import total proposat per a desenvolupar les actuacions inherents a la convocatòria del 2017
del Programa ENFEINA’T, és de 383.699,93 euros.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la sol·licitud de participació en el programa ENFEINA’T d’acord amb les
disposicions de la l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 10è.- Aprovació, si s’escau, de les addendes per a l’exercici 2018 dels convenis
de gestió l’oficina d’habitatge comarcal
L’Agència Catalana de l’Habitatge ha pr0posat al Consell Comarcal del Baix Ebre prorrogar el
conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del
Baix Ebre, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, el qual té per
objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la
ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge
Igualment ha proposat prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu al Programa de mediació per al lloguer
social d’habitatges en aquesta comarca, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2018, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració
entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la
ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
d’Actuació sobre el Territori, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el document “Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2018”
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Segon. Aprovar el document “Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu al programa
de mediació per al lloguer social per a l’any 2018
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 11è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’ajuntament d’Alfara de
Carles per a desenvolupament del pla local 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
Comarcal d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 19 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar conveni a signar amb l’Ajuntament d’Alfara de Carles, l’objecte del qual és
definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal i aquest ajuntament per a la
gestió i prestació dels serveis i programes de joventut
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Alfara de Carles i facultar la presidència del
Consell per a la signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
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PUNT 12è.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda del conveni signat amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a l’execució de l’obra del col·lector dels Reguers
En data, 7 de juliol de 2016, l’ACA i el CCBE signen el Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució i el
finançament de la gestió i la prestació eficient del servei de sanejament de l’actuació
«Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes.
TM de Tortosa», amb codi d’expedient CV16000055.
La Clàusula Catorzena d’aquest Conveni estableix la seva vigència fins el 31 de desembre de
2017, disposant la pròrroga automàtica de les condicions pactades llevat dels imports de
caràcter econòmic relatius als costos de gestió del servei.
Actualment el CCBE està d’executant les obres objecte del Conveni de 7 de juliol de 2016 en
els termes que preveu aquest, havent estat acreditats els imports corresponents a l’any 2016..
L’Ajuntament de Tortosa va sol·licitar en data 6 d’octubre de 2017 la modificació de les
anualitats esmentades i l’increment d’aquestes per un import de 12.789,00 € (IVA exclòs) amb
motiu de la necessitat de redacció del «Modificat núm. 1 del projecte d’obres “Col·lector en
alta de connexió den nucli dels Reguers per Jesús al sistema de sanejament de Tortosa al
terme municipal de Tortosa (Baix Ebre)”», el qual no estava inclòs. Aquesta actuació ha estat
conseqüència de les modificacions necessàries derivades de l’execució del projecte i per tal
que la pròpia ACA aprovi definitivament la part de l'obra de la zona Reguers. L’ACA ha previst
el finançament de l’actuació al seu pla econòmic financer dins les anualitats 2017-2019
Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic disposa la possible pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys
addicionals, en cas de mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari subscriure una
Addenda que reguli les noves condicions.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
Comarcal Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda per formalitzar la pròrroga fins el 31 de desembre de 2018 de la
vigència establerta en la Clàusula Catorzena del Conveni de data 7 de juliol de 2016, amb codi
CV16000055, l’increment de l’import màxim del finançament aportat per l’ACA establert a la
Clàusula Quarta en 12.789,00 euros (IVA exclòs) i la modificació de les anualitats
pressupostàries establertes a la Clàusula Segona del conveni inicial.
PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A L’EXECUCIÓ I EL
FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ I LA PRESTACIÓ EFICIENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT DE
L’ACTUACIÓ «COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ DELS REGUERS AL SISTEMA DE
SANEJAMENT DE TORTOSA-ROQUETES. TM TORTOSA» CV16000055.
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D’una banda, ....., que ostenta la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre (en endavant
Consell Comarcal), amb domicili social al carrer Barcelona, 152, i CIF......, actuant en la
representació que li atribueix l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i per facultat expressa
atorgada pel Ple del Consell Comarcal en la sessió de data 29 de desembre de 2017.
I de l’altra, el Sr. Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA),
empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP 08036) i NIF Q0801031F, actuant en
la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en
endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència
Catalana de l’Aigua i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el
desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua, i habilitat per a aquest acte per l’Acord del
Consell d’Administració de l’ACA de data 24 d’octubre de 2017.
Totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització de la present
Addenda al Conveni, i en la representació en què actuen,

EXPOSEN
I.- En data, 7 de juliol de 2016, l’ACA i el CCBE signen el Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució i el finançament de la gestió i
la prestació eficient del servei de sanejament de l’actuació «Col·lectors en alta de connexió dels
Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa», amb codi d’expedient
CV16000055.
II.- La Clàusula Catorzena d’aquest Conveni estableix la seva vigència fins el 31 de desembre de
2017, disposant la pròrroga automàtica de les condicions pactades llevat dels imports de caràcter
econòmic relatius als costos de gestió del servei.
III. Actualment el CCBE està d’executant les obres objecte del Conveni de 7 de juliol de 2016 en els
termes que preveu aquest, havent estat acreditats els imports corresponents a l’any 2016..
IV. l’Ajuntament de Tortosa va sol·licitar en data 6 d’octubre de 2017 la modificació de les anualitats
esmentades i l’increment d’aquestes per un import de 12.789,00 € (IVA exclòs) amb motiu de la
necessitat de redacció del «Modificat núm. 1 del projecte d’obres “Col·lector en alta de connexió den
nucli dels Reguers per Jesús al sistema de sanejament de Tortosa al terme municipal de Tortosa
(Baix Ebre)”», el qual no estava inclòs. Aquesta actuació ha estat conseqüència de les modificacions
necessàries derivades de l’execució del projecte i per tal que la pròpia ACA aprovi definitivament la
part de l'obra de la zona Reguers.
L’ACA ha previst el finançament de l’actuació al seu pla econòmic financer dins les anualitats 20172019
V.- Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic disposa la possible pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals,
en cas de mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
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Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix de subscriure la present Addenda, que es regirà
per les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte de l’Addenda
És objecte de la present Addenda la pròrroga fins el 31 de desembre de 2018 de la vigència
establerta en la Clàusula Catorzena del Conveni de data 7 de juliol de 2016, amb codi CV16000055,
l’increment de l’import màxim del finançament aportat per l’ACA establert a la Clàusula Quarta en
12.789,00 euros (IVA exclòs) i la modificació de les anualitats pressupostàries establertes a la
Clàusula Segona del conveni d’acord amb el pressupost actualitzat següent:
Obra dels col·lectors de connexió dels Reguers
Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut

916.335,31 € (IVA exclòs)
27.106,39 € (IVA exclòs)

Total

943.441,70 € (IVA exclòs)

L’aportació econòmica màxima de l’Agència es farà segons les següents anualitats:
2016:
2017:
2018:

50.000,00 € (IVA exclòs)
598.986,68 € (IVA exclòs)
294.455,02 € (IVA exclòs)

La modificació de les anualitats i l’increment de l’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció
de la resolució del Director de data 16 d’octubre de 2017, de Modificació i transferència de crèdit
derivada de la programació d’inversions incloses en el pressupost aprovat pel Consell
d’Administració de l’ACA pel 2017.

Segona. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, serà aplicable la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució i el finançament de la gestió i la prestació eficient del
servei de sanejament de l’actuació «Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de
sanejament de Tortosa-Roquetes. TM de Tortosa», amb codi d’expedient CV16000055.

Segon. Facultar a la Presidència 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, de l’addenda del conveni signat amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a la redacció del projecte de l’EDAR Aldover-Xerta
En data 22 d’agost de 2017 es va signar el Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el
CCBE per a la redacció del projecte constructiu «Sanejament i depuració del nuclis d’Aldover
(TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)» CV17000185 amb vigència fins el 31 de desembre de 2017, i
que estableix els imports màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte
del conveni, disposant el seu abonament segons els imports i les anualitats següents: 2017 –
13.400,00 € , 2018 – 55.100,00 €, tots ells IVA exclòs.
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Per la concurrència de fets sobrevinguts en l’execució de l’objecte d’aquest conveni que han
provocat la necessitat de prorrogar el termini d’execució dels treballs, el CCBE en data
PENDENT (PETICIÓ, PERÒ NO MOTIVADA) va sol·licitar la modificació de les anualitats
esmentades, fet ja previst pel clausulat del propi conveni.
D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV17000184, en cas que el CCBE
justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació dins el
període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la tramitació
d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la signatura
d’una addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres
g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible
pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord
i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat document convencional, procedeix la modificació de
les anualitats pressupostàries establertes en el Conveni amb codi CV17000184 de 22 d’agost
de 2017, ja que, atès el desenvolupament dels terminis de contractació, segons manifesta el
CCBE, no es podrà donar compliment als terminis anuals de certificació dins el període de
vigència del present conveni.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari subscriure una
Addenda que reguli les noves condicions.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
Comarcal Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels 19membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda per formalitzar la modificació de les anualitats acordades en la
clàusula segona del Conveni de data 22 d’agost de 2017, CV17000184, en el sentit que
l’aportació econòmica de l’Agència es farà d’acord amb el certificat de crèdit, de 25 d’octubre
de 2017 emès per l’adjunt a Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA,
d’acord amb les noves anualitats que s’indiquen en el document.
PRIMERA ADDENDA AL «CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS NUCLIS D’ALDOVER (TM ALDOVER) I
XERTA (TM XERTA)» CV17000184, PER A LA NOVA ANUALITZACIÓ DEL FINANÇAMENT DE
LA INVERSIÓ

REUNITS
D'una part, el senyor Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret
públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (en
endavant ACA), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que estableixen
l’article 11.11 del DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 17 del Decret 125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels
Estatuts de l’ACA i habilitat per Acord del Consell d’Administració de l’ACA, de 24 d’octubre de 2017.
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De l'altra, ...........................del Consell Comarcal del Baix Ebre (en endavant CCBE), en ús de les
atribucions que li confereix......................... i l'habilitació conferida per l'Acord del Ple de ........... de
data......... pel qual se’l faculta per assumir els compromisos derivats d’aquest conveni.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant en la
representació que els correspon,

EXPOSEN
I.- En data 22 d’agost de 2017 es va signar el Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el CCBE
per a la redacció del projecte constructiu «Sanejament i depuració del nuclis d’Aldover (TM Aldover) i
Xerta (TM Xerta)» CV17000185 amb vigència fins el 31 de desembre de 2017, i que estableix els
imports màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni, disposant el
seu abonament segons els imports i les anualitats següents: 2017 – 13.400,00 € , 2018 – 55.100,00
€, tots ells IVA exclòs.
II.- Per la concurrència de fets sobrevinguts en l’execució de l’objecte d’aquest conveni que han
provocat la necessitat de prorrogar el termini d’execució dels treballs, el CCBE en data PENDENT
(PETICIÓ, PERÒ NO MOTIVADA) va sol·licitar la modificació de les anualitats esmentades, fet ja
previst pel clausulat del propi conveni.
III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV17000184, en cas que el CCBE
justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació dins el
període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la tramitació d’una
modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la signatura d’una
addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels
convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb anterioritat a
la finalització de la seva vigència.
IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat document convencional, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries establertes en el Conveni amb codi CV17000184 de 22 d’agost de 2017,
ja que, atès el desenvolupament dels terminis de contractació, segons manifesta el CCBE, no es
podrà donar compliment als terminis anuals de certificació dins el període de vigència del present
conveni.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es regirà per
les següents:

CLÀUSULES
Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda la modificació de les anualitats acordades en la clàusula segona
del Conveni de data 22 d’agost de 2017, CV17000184, en el sentit que l’aportació econòmica de
l’Agència es farà d’acord amb el certificat de crèdit, de 25 d’octubre de 2017 emès per l’adjunt a
Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves anualitats que
s’indiquen a continuació:
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2017:
2018:

1.400,00 € (IVA exclòs)
67.100,00 € (IVA exclòs)

Segona. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni de data 22 d’agost de 2017, CV17000184.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 14è.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda del conveni signat amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a l’estudi d’alternatives del sanejament de l’Ametlla de Mar
En data 5 de setembre de 2017 es va signar el Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i
el CCBE per a la redacció de l’estudi «Alternatives de sanejament i depuració de les
urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (T.M. Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant). Fase I» CV17000182, amb vigència fins el 31 de desembre de 2018, i que estableix
els imports màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni,
disposant el seu abonament segons els imports i les anualitats següents: 2017 - 13.400,00 €,
2018 - 55.100,00 € (IVA exclòs) tots ells IVA exclòs.
Per la concurrència de fets sobrevinguts en l’execució de l’objecte d’aquest conveni que han
provocat la necessitat de prorrogar el termini d’execució dels treballs, el CCBE en data 13 de
setembre de 2017 va sol·licitar la modificació de les anualitats esmentades, fet ja previst pel
clausulat del propi conveni.
D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV17000182, en cas que el CCBE
justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació dins
del període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la tramitació
d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la signatura
d’una addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres
g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible
pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord
i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat document convencional, procedeix la modificació de
les anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi CV17000182
de 5 de setembre de 2017, ja que atès el desenvolupament dels terminis de contractació
administrativa no ha estat possible donar compliment als terminis anuals de certificació dins el
període de vigència del present conveni.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari subscriure una
Addenda que reguli les noves condicions.
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
Comarcal Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda per formalitzar pròrroga de la vigència establerta en la clàusula
segona del Conveni de data 5 de setembre de 2017, CV17000182, i la modificació de les
anualitats acordades en la clàusula segona del mateix instrument convencional, en el sentit
que l’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció de la reserva de crèdit de data 25
d’octubre de 2017 emesa per l’adjunt a Gerència per a la coordinació econòmic financera de
l’ACA
PRIMERA ADDENDA AL «CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI
«ALTERNATIVES DE SANEJAMENT EN ALTA DE LES URBANITZACIONS DEL NORD DE
L’AMETLLA DE MAR I EL NUCLI DE L’ALMADRAVA (TM VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE
L’INFANT)» CV17000182, PER A LA NOVA ANUALITZACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LA
INVERSIÓ

REUNITS
D'una part, el senyor Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret
públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (en
endavant ACA), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que estableixen
l’article 11.11 del DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 17 del Decret 125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels
Estatuts de l’ACA i habilitat per Acord del Consell d’Administració de l’ACA, de 24 d’octubre de 2017.
De l'altra, ................ del Consell Comarcal del Baix Ebre (en endavant CCBE) en ús de les
atribucions que li confereix ....... ........................................................ i l'habilitació conferida per
l'Acord del Ple de ........... de data......... pel qual se’l faculta per assumir els compromisos derivats
d’aquest conveni.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant en la
representació que els correspon,

EXPOSEN
I.- En data 5 de setembre de 2017 es va signar el Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el
CCBE per a la redacció de l’estudi «Alternatives de sanejament i depuració de les urbanitzacions del
Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (T.M. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant). Fase I»
CV17000182, amb vigència fins el 31 de desembre de 2018, i que estableix els imports màxims a
finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni, disposant el seu abonament
segons els imports i les anualitats següents: 2017 - 13.400,00 €, 2018 - 55.100,00 € (IVA exclòs) tots
ells IVA exclòs.
II.- Per la concurrència de fets sobrevinguts en l’execució de l’objecte d’aquest conveni que han
provocat la necessitat de prorrogar el termini d’execució dels treballs, el CCBE en data 13 de
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setembre de 2017 va sol·licitar la modificació de les anualitats esmentades, fet ja previst pel
clausulat del propi conveni.
III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV17000182, en cas que el CCBE
justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació dins del
període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la tramitació d’una
modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la signatura d’una
addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels
convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb anterioritat a
la finalització de la seva vigència.
IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat document convencional, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi CV17000182 de 5 de
setembre de 2017, ja que atès el desenvolupament dels terminis de contractació administrativa,
segons manifesta el CCBE, no es podrà donar compliment als terminis anuals de certificació dins el
període de vigència del present conveni.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es regirà per
les següents:

CLÀUSULES
Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda pròrroga de la vigència establerta en la clàusula segona del
Conveni de data 5 de setembre de 2017, CV17000182, i la modificació de les anualitats acordades
en la clàusula segona del mateix instrument convencional, en el sentit que l’aportació econòmica de
l’Agència es farà en funció de la reserva de crèdit de data 25 d’octubre de 2017 emesa per l’adjunt a
Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves anualitats que
s’indiquen a continuació:
2017:
2018:

1.400,00 € (IVA exclòs)
67.100,00 € (IVA exclòs)

Segona. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni de data 5 de setembre de 2017, CV17000182.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
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PUNT 15è.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda del conveni signat amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a l’estudi d’alternatives del sanejament de Deltebre
En data 15 de setembre de 2017 es va signar el Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i
CCBE per a la redacció de l’estudi «Alternatives d’Ampliació EDAR de Deltebre i millores del
sanejament del municipi», CV17000183, amb vigència fins el 31 de desembre de 2018, i que
estableix els imports màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del
conveni, disposant el seu abonament segons els imports i les anualitats següents: 2017:
8.600,00 €, 2018: 39.900,00 €, tots ells IVA exclòs.
Per la concurrència de fets sobrevinguts en l’execució de l’objecte d’aquest conveni que han
provocat la necessitat de prorrogar el termini d’execució dels treballs, el CCBE en data
20.09.2017 va sol·licitar la modificació de les anualitats esmentades, fet ja previst pel
clausulat del propi conveni.
D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV17000183, en cas que el
CCBE justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació
dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la
tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la
signatura d’una addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article
49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la
possible pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de
mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat document convencional, procedeix la modificació de
les anualitats pressupostàries establertes en el Conveni amb codi CV CV17000183 de 15 de
setembre de 2015, ja que, peer raó del desenvolupament dels terminis de la contractació
administrativa, segons manifesta el CCBE, no es podrà donar compliment als terminis anuals
de certificació dins el període de vigència del present conveni.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
Comarcal Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels 19 membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda per formalitzar pròrroga de la vigència establerta en la clàusula
segona del Conveni de data 15 de setembre de 2015, CV17000183, en el sentit que
l’aportació econòmica de l’Agència es farà d’acord amb el certificat de crèdit, de 25 d’octubre
de 2017 emès per l’adjunt a Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA,
d’acord amb les noves anualitats proposades.
PRIMERA ADDENDA AL «CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI
«AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE DELTEBRE I MILLORES DEL SANEJAMENT DEL MUNICIPI»
(CV17000183), PER A LA NOVA ANUALITZACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ

REUNITS
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D'una part, el senyor Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret
públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (en
endavant ACA), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que estableixen
l’article 11.11 del DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 17 del Decret 125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels
Estatuts de l’ACA i habilitat per Acord del Consell d’Administració de l’ACA, de 24 d’octubre de
2017.
De l'altra, ...................... del Consell Comarcal del Baix Ebre (en endavant CCBE), en ús de les
atribucions que li confereix......................... i l'habilitació conferida per l'Acord del Ple de ........... de
data......... pel qual se’l faculta per assumir els compromisos derivats d’aquest conveni.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant en la
representació que els correspon,

EXPOSEN
I.- En data 15 de setembre de 2017 es va signar el Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i
CCBE per a la redacció de l’estudi «Alternatives d’Ampliació EDAR de Deltebre i millores del
sanejament del municipi», CV17000183, amb vigència fins el 31 de desembre de 2018, i que
estableix els imports màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni,
disposant el seu abonament segons els imports i les anualitats següents: 2017: 8.600,00 €, 2018:
39.900,00 €, tots ells IVA exclòs.
II.- Per la concurrència de fets sobrevinguts en l’execució de l’objecte d’aquest conveni que han
provocat la necessitat de prorrogar el termini d’execució dels treballs, el CCBE en data (sol·licitada
motivació raonada) va sol·licitar la modificació de les anualitats esmentades, fet ja previst pel
clausulat del propi conveni.
III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV17000183, en cas que el CCBE
justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació dins el
període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la tramitació d’una
modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la signatura d’una
addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels
convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb anterioritat a
la finalització de la seva vigència.
IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat document convencional, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries establertes en el Conveni amb codi CV CV17000183 de 15 de setembre
de 2015, ja que, (pendent motivació raonada, exemple: atès el desenvolupament dels terminis de
contractació administrativa (...), segons manifesta el CCBE, no es podrà donar compliment als
terminis anuals de certificació dins el període de vigència del present conveni.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es regirà per
les següents:

CLÀUSULES
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Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda la modificació de les anualitats acordades en la clàusula segona
del Conveni de data 15 de setembre de 2015, CV17000183, en el sentit que l’aportació econòmica
de l’Agència es farà d’acord amb el certificat de crèdit, de 25 d’octubre de 2017 emès per l’adjunt a
Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves anualitats que
s’indiquen a continuació:
2017:
2018:

1.400,00 € (IVA exclòs)
47.100,00 € (IVA exclòs)

Segona. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni de data 15 de setembre de 2017, CV17000183.
I en prova de conformitat signen digitalment el present conveni en la data assenyalada en el
corresponent certificat electrònic.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 16è.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat per a segon lloc en
l’àmbit privat a una treballadora del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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. Natàlia Prades Alvarez, psicòloga de l’EAIA que presta serveis temporal a
jornada completa ha sol·licitat poder compatibilitzar el seu actual lloc de treball amb una feina
en un servei de prevenció i acompanyament en situacions d’abús
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
Comarcal de Governació, i per unanimitat dels 19 membres presents, 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. Natalia Prades Alvarez
Segona activitat: psicòloga entitat privada
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Horari: fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix Ebre
Segon- Deixar constància a aquesta empleada 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 a l’empleada afectats i als serveis de personal
PUNT 17è.- Aprovació, si s’escau, de l’aval a Baix Ebre Innova per a la concertació d’una
operació de tresoreria per import de 150.000,00 €.
Vist que amb data 15 de desembre de 2017 , es va iniciar el procediment per a la concessió
d'un aval per import 150.000,00 € destinat a garantir l'operació de tresoreria que ha hagut de
concertar Baix Ebre Innova, SL per la prestació dels cursos ocupacionals.
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat amb el
que estableix l'article 52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març . i de conformitat la disposició
addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real
Decret Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
Comarcal de Governació, i amb els vots a favor dels 10 membres del grup comarcal de CiU,
els 7 membres presents del grup comarcal d’ERC i el del membre del grup comarcal del PP, i
amb l’abstenció del membre del grup comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’aval a favor de Baix Ebre Innova, SL, per la concertació d’una operació de
tresoreria per import de 150.000,00 euros, amb CaixaBank, SA .
SEGON . Notificar el present acord a l'Entitat adjudicatària, citant per a la signatura del
corresponent contracte .
TERCER . Remetre una còpia de l'expedient tramitat a la Comunitat Autònoma , per a la seva
presa de coneixement.
PUNT 18è.- Propostes d’urgència

La presidenta presenta a votació per urgència les següents propostes:
A) Delegar temporalment en el Consell Comarcal del Baix Ebre l'exercici de diferents
competències de gestió de residus del terme municipal de Tortosa.
B) Modificar la composició del Consell de Presidència.
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El Ple del consell acorda per unanimitat dels presents l’aprovació de la urgència i debaten
aquests dos punts.
A) Delegar temporalment en el Consell Comarcal del Baix Ebre l'exercici de diferents
competències de gestió de residus del terme municipal de Tortosa.
Amb data 4 d'abril de 2006, es va constituir el Consorci per la gestió dels residus de la
Comarca del Baix Ebre.
Aquest Consorci, format pels Ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i l'Agència
Catalana de Residus, per gestionar serveis i activitats d'interès local o comú en l'àmbit de la
gestió,en el sentit més ampli, dels residus municipals de la comarca del Baix Ebre dins l'àmbit
de les seves competències derivades de les delegacions municipals i/o subrogades del
Consell Comarcal de Baix Ebre
La disposició Addicional Sisena dels Estatuts del Consorci disposa:
Sisena. D'acord amb l'article 13, apartat 5, de la Llei 30/1992 no és possible la delegació de
les competències ja delegades i, per aquest motiu, la creació del Consorci comporta la
revocació expressa de competències delegades pels municipals consorciats en favor del
Consell Comarcal del Baix Ebre i, a l’hora, la nova delegació d'aquestes competències en
favor del Consorci sense necessitat d'adoptar cap nou acord.
En aquest sentit, en el moment de la seva creació, el Consorci REBÉ va rebre la delegació de
competències que els ajuntaments havien anat acordat en favor del Consell Comarcal i
posteriorment les delegacions acordades de forma expressa al propi Consorci per la
competències encara per delegar.
La comarca del Baix Ebre va apostar per redefinir les actuacions i la forma de gestió comarcal
dels gestió de residus i altres qüestions mediambientals i, a fi d'optimitzar recursos humans i
sinergies amb les altres comarques de la Terres de l'Ebre, especialment amb la veïna
comarca del Montsià i per tal de poder crear economies d'escala que puguin a favor els seus
municipis.
Fruit d'aquesta nova definició de la forma d'actuar, el 17 d'octubre de 2014 es va constituir el
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. Des de l'òptica administrativa,
permetent que es puguin simplificar les existents estructures de dret públic, focalitzar els
recursos en la prestació de serveis de qualitat i disminuir el teixit administratiu i els costos
associats de caràcter prescindible ,d'acord amb els principis que inspiren el camí de
l'eficiència en l'administració pública. La simplificació administratives i les sinergies i
economies d'escala que es creen amb nou Consorci possibiliten la prestació dels diferents
serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic i donat
compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.
Aquesta optimització d'estructures, va passar per la dissolució dels consorcis de gestió de
residus i, per tant , la dissolució del Consorci per la gestió dels residus del Baix Ebre ja fou
iniciada per acord del seu plenari de data 31 d'octubre de 2004.
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Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, els quatre
consells comarcals d'aquest àmbit territorial, per als qui el COPATE es constitueix com a mitjà
propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun d'ells, als efectes d'allò assenyalat
a l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de contractes dels sector públic, 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 consells comarcals (dels quals constitueix mitjà propi instrumental i servei tècnic) tenen
naturalesa instrumental i no contractual, i s’articulen a través dels contractes del sector públic,
motiu pel qual són, a tots efectes, de caràcter intern, dependent i subordinat.
L'article 116 de la Llei 26/2010 , de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques catalans, els organismes i
les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions
o entitats en els temes que estableix la normativa sectorial aplicable.
L'article 25 1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei de
l'organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l'exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les delegacions
han d'anar acompanyades de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-les
.L'article 29,1 de la mateixa norma disposa que els consells comarcals han d'elaborar un
programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han
de dur a terme.
Així per tant, a efectes de definir l'àmbit competencial en matèria de residus, i davant la
imminent dissolució del Consorci per la gestió dels residus de la comarca de Baix Ebre, cal
adoptar el corresponent acord municipal.
Atès el quòrum exigit per l'article 47.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tortosa del 4 d’abril de 2016, que aprovava la
delegació de determinades competències en matèria de gestió de residus al Consell
Comarcal del Baix Ebre, des del dia 1 de maig de 2016 fins el 31 de desembre de 2016,
prorrogable fins un màxim de quatre trimestres, finalitzant el 31 de desembre de 2017
l’esmentada delegació de competències, i atesa la conveniència d’adoptar un nou acord de
delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Vist el Decret 2862/2017, de 12 de desembre, d’inici de l’expedient per a la delegació en el
Consell Comarcal del Baix Ebre de l’exercici de determinades competències d’aquest
Ajuntament en matèria de gestió de residus municipals.
Vist l’informe i estudi econòmic del director de l’Àrea d’Espai Públic de 15 de desembre de
2017, així com l’informe del
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa
Comarcal de Governació, i amb els vots a favor dels 10 membres del grup comarcal de CiU,
els 7 membres presents del grup comarcal d’ERC i el del membre del grup comarcal del PP, i
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amb l’abstenció del membre del grup comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
Primer. Acceptar la delegació atorgada temporalment per l’Ajuntament de Tortosa en el
Consell Coamrcal del Baix Ebre de l'exercici de les següents competències de gestió de
residus del terme municipal de Tortosa:
-Gestió integral de les següents fraccions de residus municipals: paper, vidre, envasos i
orgànica.
-Gestió de deixalleria fixa i mòbil.
-Transferència, transport i tractament de fracció resta en centre autoritzat.
Segon. La vigència de la present delegació s'estableix des de l’1 de gener de 2018 fins al dia
30 de setembre de 2018, prorrogable tàcitament per trimestres naturals successius, fins a un
màxim de tres, tret de comunicació de renúncia al període de pròrroga, amb dos mesos
d'anticipació.
Tercer. Aprovar el Conveni de regulació de la delegació de competència de gestió de residus
de l'Ajuntament de Tortosa a favor del Consell Comarcal de Baix Ebre, amb encàrrec de
gestió al COPATE, quin text s'annexa al present acord, així com fixar quadre de preus adjunt.
Quart. Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-les, l'Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran anualment
un conveni regulació de quantificació econòmica de la delegació.
Cinquè. Notificar aquest acord d’acceptació a l’Ajuntament de Tortosa i procedir a la seva
publicació. Acceptada la delegació, aquesta serà efectiva a partir del dia 1 de gener de 2018.

C) Modificar la composició del Consell de Presidència.
Atenent a la normativa de règim local, l’article 49 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i disposa que els ajuntaments (i per
aplicació supletòria els ens locals), en exercici de la seva autonomia organitzativa, poden
crear altres òrgans complementaris, respectant en tot cas l'organització bàsica determinada
per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia,
economia organitzativa i participació ciutadana.
Així, d’acord amb aquest precepte aplicable al Consell Comarcal com a normativa de règim
local, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 11 d’agost de 2003, va
acordar crear un òrgan col·legiat complementari denominat “Consell de Presidència”, amb la
funció de prestar assistència al President i responent al principi d’eficàcia en la gestió
comarcal. La seva composició es va modificar per acord plenari de data 23 de juliol de 2007.
Atea la realitat comarcal actual, aquesta Presidència considera necessària l’ampliació del
nombre de membres d’aquest òrgan col·legiat de consulta creat per poder rebre
l’assessorament necessari en relació a totes aquelles matèries que
afecten al
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desenvolupament de les competències del Consell Comarcal del Baix Ebre i, en definitiva, al
desenvolupament comarcal.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Presidència, i amb els
vots a favor dels 10 membres del grup comarcal de CiU, dels 7 membres del grup comarcal
d’ERC i el del membre del grup comarcal del PP, i amb l’abstenció del membre del grup
comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Modificar la composició del Consell de Presidència que passarà a ser:
- el/la President/a del Consell Comarcal
- de 3 a 10 membres nomenats pel propi President entre els consellers/res comarcals
- el/la secretari/ària del Consell Comarcal, o funcionari en qui delegui, que assistirà a les
sessions amb funcions d’assessorament legal i per tal d’aixecar l’acta corresponent.
Tercer.- Procedir a la modificació del Reglament Orgànic Comarcal a fi d’adaptar la creació
d’aquest nou òrgan complementari a la seves disposicions.
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes
No se’n produeixen
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 14:00 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.

La secretària accidental,

Vist i plau
La Presidenta,
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