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ACTA 10/2020 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier     Caballé Pallarés, Joan 
Antonio 
      
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviño i Martí, Roger 
Casals Vilaubí, Maria Jesús (Renúncia al segon punt d’urgència) 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep  
Galbe Mauri, Eladi  
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Jordan Farnós, Jordi 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Audí, Domingo 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També són presents a la sessió: 

 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 

 
A Tortosa, sent les 14:00 hores del dia 30 d’octubre de 2020, es reuneixen 
sota la Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els consellers que 
s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la 
sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del 
President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de data 27 d’octubre de 
2020, sota el següent ordre del dia: 
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PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de les sessions anteriors de data 25 i 30 de 
setembre de 2020. 
 
PUNT 2n.-  Expedient 1070/2020. Donar compte de Resolucions de 
Presidència. 
 
PUNT 3r.- Expedient 1276/2019. Donar compte de l'actual composició de 
les comissions informatives. 
  
PUNT 4rt.- Expedient 960/2020. Aprovació, si s'escau, de la incorporació a 
l'Associació grup d'Acció Local Terres de l'Ebre 
  
PUNT 5è.- Expedient 1000/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a 
signar amb el Consorci per a desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per 
a mantenir les funcions de responsable administratiu i financer 
  
PUNT 6è.- Expedient 914/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
sol·licitud de subvenció a l'IDECE per a reactivació econòmica 
  
PUNT 7è.- Expedient 1009/2020. Aprovació, si s'escau, del 8è expedient de 
modificació de crèdits al pressupost de 2020 
  
PUNT 8è.- Expedient 956/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar 
amb Acciona Agua, SAU per a patrocini dels Premis Comarcals 
  
PUNT 9è.- Expedient 1005/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases i 
convocatòria de l'atorgament d'ajuts per a adquisició de llibres i material 
curricular, curs 2020-2021 
 
 PUNT 10è.- Expedient 919/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a 
signar amb la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques 
acadèmiques 
  
PUNT 11è.- Expedient 1046/2020. Aprovació, si s'escau, de la proposta 
Al·legacions interposades davant la CHE sobre la resiliència de Delta de 
l'Ebre, de l'Esquema Provisional de Temes Importants, de projecte de Pla 
Hidrològic de l'Ebre 
  
PUNT 12è.- Expedient 1055/2020. Moció presentada pel grup comarcal 
d'ERC per mostrar el rebuig a la invasió de competències que suposa la 
Llei Espanyola de Bombers 
  
PUNT 13è.- Propostes d'urgència 
 
PUNT 14è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària 
comprova l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui 
iniciar-se, i, atès que és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
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PUNT 1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen les actes de les sessions 
anteriors pel fet que s’ha distribuït prèviament; les sotmeten a votació 
ordinària i s’aproven, per unanimitat dels 24 consellers comarcals presents, 
l’acta 08/2020 de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2020, i 
l’acta 09/2020 de la sessió extraordinària de data 30 de setembre de 2020. 
 
PUNT 2n. Expedient 1070/2020. Donar compte de Resolucions de 
Presidència. 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2020-0255 
SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 897/2020 -- 
Múltiples interessats -- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 
1a adjudicació -- 

897/2020 

RP 2020-0254 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1035/2020 -- 
Múltiples interessats -- BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR, CURS 2020-2021 -- 

1035/2020 

RP 2020-0253  
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1034/2020 -- 
Múltiples interessats -- COMPACTACIONS AJUTS 
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2020-2021 -- 

1034/2020 

RP 2020-0252 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
980/2020 -- Q0801272F Servei Públic d'Ocupació de Catalunya -
- Sol·licitud Subvenció Programa "Treball a les 7 Comarques: 
Baix Ebre Avant". Convocatòria  2020-2021 -- 

980/2020 

RP 2020-0250 SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1025/2020 
-- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES - SETEMBRE 2020 -- 

1025/2020 

RP 2020-0249 SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1025/2020 
-- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES - SETEMBRE 2020 -- 

1025/2020 

RP 2020-0251 SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1025/2020 
-- COMISSIÓ SERVEI A LES PERSONES - SETEMBRE 2020 -- 

1025/2020 

RP 2020-0248 
SIA 2126677 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 747/2020 -- 
Premi de Fotografia del Consell Comarcal del Baix Ebre. Bases 
Generals i convocatòria  Exercici 2020 -- 

747/2020 

RP 2020-0247 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1957/2019 -- 
Múltiples interessats -- SELECCIO FUNCIONARI INTERI - 
ARQUITECTE TÈCNIC -- 

1957/2019 

RP 2020-0246 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
980/2020 -- Q0801272F Servei Públic d'Ocupació de Catalunya -
- Sol·licitud Subvenció Programa "Treball a les 7 Comarques: 
Baix Ebre Avant". Convocatòria  2020-2021 -- 

980/2020 

RP 2020-0245 

SIA 2165361 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 2037/2018 -- 
Múltiples interessats -- ANNA CASANOVA GILABERT. 
SOL.LICITUD REINGRES SERVEI ACTIU- EXCEDENCIA PER 
FILL A CARREC- REDUCCIO DE JORNADA 

2037/2018 

RP 2020-0244 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 997/2020 -- Ampliació jornada educadora social Sigrid 
Martinez Martin a a l'Ebasp per substitució IT Marina Labrador -- 

997/2020 
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RP 2020-0243 

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

870/2020 

RP 2020-0242 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 749/2020 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNICS DE 
REACTIVACIO ECONÒMICA . SUBVENCIO SOC -- 

749/2020 

RP 2020-0241 
SIA 2165410 -- Expedient 970/2020 -- B08923963 IVEMON 
AMBULANCIAS EGARA SL -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO 
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA -- 

970/2020 

RP 2020-0240 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1955/2019 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
DINAMITZADOR/A DE PROJECTES OCUPACIONALS I DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL -- 

1955/2019 

RP 2020-0239 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 648/2020 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANS -- 

648/2020 

RP 2020-0238 
SIA 2126653 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 860/2020 -- 
SUBARRENDAMENT BAR DEL VIVER D'EMPRESES - 
OCTUBRE 2020 -- 

860/2020 

RP 2020-0237 

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

870/2020 

RP 2020-0236 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 302/2020 -
- Múltiples interessats -- Sol.licituds Ajuts Urgència Social per 
subministraments 1 semestre 2020 -- 

302/2020 

RP 2020-0235 SIA 2126638 -- Expedient 465/2020 -- Múltiples interessats -- 
PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2020 -- 

465/2020 

RP 2020-0234 SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 974/2020 -- 
Contracte interinitat Marta Gil per baixa IT J. Farnos (EAIA) -- 

974/2020 

RP 2020-0233 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 748/2020 -- Múltiples interessats -- Borsa de Treball 
de Treballador/a familiar-Juliol 2020 -- 

748/2020 

RP 2020-0232 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 941/2020 -- Contractació Marta Paulino Andreu, 
treballadora social Servei Informació i Atenció Dones -- 

941/2020 

RP 2020-0231 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 749/2020 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNICS DE 
REACTIVACIO ECONÒMICA . SUBVENCIO SOC -- 

749/2020 

RP 2020-0230 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1955/2019 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
DINAMITZADOR/A DE PROJECTES OCUPACIONALS I DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL -- 

1955/2019 

RP 2020-0229 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1297/2019 -- Múltiples interessats -- SOL·LICITUD PROGRAMA 
ENFEINA'T. CONVOCATÒRIA 2019 -- 

1297/2019 

RP 2020-0228 
SIA 2126638 -- Expedient 901/2019 -- Contractació integradora 
social Elena reverte servei atenció diürna servei intervencio 
socioeducativa -- 

901/2019 

RP 2020-0226 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 892/2020 -- Contractació educadora social Sigrid 
Martinez Martin al servei d'intervenció socioeducatiu-servei diürn 

892/2020 
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RP 2020-0225 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 2657/2018 
-- 40929385B Maria del Carmen Salamo Castells -- Contractació 
treballadora familiar Carmen Salamo Castells -- 

2657/2018 

RP 2020-0227 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 890/2020 -- Contractació integradora social servei 
intervencio socioeducatiu Estefania Sebastia Luque 1/10/2020 -- 

890/2020 

RP 2020-0224 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 894/2020 -- Contractació psicologa SIAD Olivia Curto 
-- 

894/2020 

RP 2020-0222 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 748/2020 -- Múltiples interessats -- Borsa de Treball 
de Treballador/a familiar-Juliol 2020 -- 

748/2020 

RP 2020-0223 
SIA 2126668 -- 110 PERSONAL -- Expedient 721/2020 -- 
40908788E AGUSTÍ LABERNIA CID -- Jubilació Agustí Labernia 
Cid, conductor transport adaptat -- 

721/2020 

RP 2020-0221 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1957/2019 -- 
Múltiples interessats -- SELECCIO FUNCIONARI INTERI - 
ARQUITECTE TÈCNIC -- 

1957/2019 

RP 2020-0220 SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 897/2020 -- 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 1a adjudicació -- 

897/2020 

RP 2020-0219 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 795/2020 -- 
40929126M SUSANA CASTELL MARTI, 47625699J PILAR 
FABRA CARRILLO -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO 
OBLIGATORI, CURS 2020-2021 -- 

795/2020 

RP 2020-0218 
SIA 2126653 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 290/2020 -- 
LLOGUER DE L'ESPAI CARRER DEL VALL NUM 9 - ANTIC 
PIJ- -- 

290/2020 

 
 
PUNT 3r. Expedient 1276/2019. Donar compte de l'actual composició de les 

comissions informatives. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió extraordinària de data 19 de juliol de 
2019, va acordar crear les comissions informatives, que es corresponen amb els àmbits en que 
s’ha estructurat l’organització i el funcionament dels serveis del Consell Comarcal i el nombre 
de membres que hi formarien part d’acord amb la proporcionalitat corresponent al si del Consell 
Comarcal. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 101.1 del Reglament Orgànic Comarcal, els portaveus dels 
grups polítics representants al Consell Comarcal del Baix Ebre van comunicar a la presidència 
el nom dels consellers 
 
Durant aquests mesos de mandat s’han produït diverses substitucions de consellers comarcals, 
per la qual cosa es considera necessari donar compte de la composició actual de les 
comissions informatives  

DENOMINACIÓ  d’Activació econòmica i esports 

HORA SESSIO 10.00 

ÀREES D'ACTUACIÓ 
Promoció econòmica. Polítiques d’ocupació i qualitat de 
vida. Esports 

PRESIDÈNCIA (ERC) Ivan Garcia Maigí 

ERC Eladi Galbe Mauri 

  Suplent: Jordi Forné Ribé 
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JUNTS Josep Franch Pellise 

  Eva del Amo Galarzo 

  Suplent: Andreu Curto Castells 

PSC Ramon Joaquin Martínez 

 Mercè Pedret Ramos 

  Suplent: Ma. Jesús Casals Vilaubí 

MOVEM David Poy Martínez 

 Jordi Jordan Farnós 

CS Sebastian Castañeda Ramos 

SECRETARI/A Francesc Folqué Alcoverro 

 
 

DENOMINACIÓ de Gestió ambiental i sector primari 

HORA SESSIO 10.30 

ÀREES D'ACTUACIÓ Gestió ambiental i sector primari 

PRESIDÈNCIA (ERC) Roger Aviñó Martí 

ERC Jordi Forné Ribé 

  Suplent: Josep Antoni Navarro Serra 

JUNTS Domingo Tomàs Audí 

  Andreu Curto Castells 

  Suplent: Francesc Arasa Pasqual 

PSC Mercè Pedret Ramos 

 Ma. Jesús Casals Vilaubí 

  Suplent: Ramon Joaquin Martínez 

MOVEM David Poy Martínez 

 Jordi Jordan Farnós 

CS Sebastian Castañeda Ramos 

SECRETARI/A Tere Salvadó Antó 

 
 

DENOMINACIÓ d'Actuació sobre el territori 

HORA SESSIO 11.00 

ÀREES D'ACTUACIÓ 
Obres i serveis. Assistència als municipis. Ebre terra. 
Habitatge i viver d’empreses 

PRESIDÈNCIA (ERC) Ma. Cinta Llaó Llaó 

ERC Josep Antoni Navarro Serra 

  Suplent: Antoni Gilabert Rodriguez 

JUNTS Andreu Curto Castells 

  Sandra Zaragoza Vallés 
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  Suplent: Josep Franch Pellisé 

PSC Ramon Joaquin Martínez 

 Ma. Jesús Casals Vilaubí 

  Suplent: Mercè Pedret Ramos 

MOVEM David Poy Martínez 

 Jordi Jordan Farnós 

CS Sebastian Castañeda Ramos 

SECRETARI/A Francesc Folqué Alcoverro 

 
 

DENOMINACIÓ Serveis a les persones 

HORA SESSIO 11.30 

ÀREES D'ACTUACIÓ Comerç i consum. Serveis socials. Infància i adolescència 

PRESIDÈNCIA (ERC) Rosalia Pegueroles Gisbert 

ERC Laura Fabra Verge 

  Suplent: Eladi Galbe Mauri 

JUNTS Carlos Serra Ventura 

  Joan Antoni Caballé Pallarés 

  Suplent: Sandra Zaragoza Vallés 

PSC Ramon Joaquin Martínez 

 Ma. Jesús Casals Vilaubí 

  Suplent: Mercè Pedret Ramos 

MOVEM David Poy Martínez 

 Jordi Jordan Farnós 

CS Sebastian Castañeda Ramos 

SECRETARI/A Josep Pere Puig Rosales 

 
 
 

DENOMINACIÓ de Governació i Hisenda 

HORA SESSIO 12.00 

ÀREES D'ACTUACIÓ Hisenda i governació. Afers interns i recursos humans 

PRESIDÈNCIA (ERC) Jordi Gaseni Blanch 

ERC Jordi Forné Ribé 

  Suplent: Rosalia Pegueroles Gisbert 

JUNTS Francesc Arasa Pasqual 

  Sandra Zaragoza Vallés 

  Suplent: Andreu Curto Castells 
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PSC Ramon Joaquin Martínez  

 Mercè Pedret Ramos 

  Suplent: Ma. Jesús Casals Vilaubí 

MOVEM David Poy Martínez 

 Jordi Jordan Farnós 

CS Sebastian Castañeda Ramos 

SECRETARI/A Jaume Estupiñá Mayor 

 
 

DENOMINACIÓ d'Ensenyament, joventut, cultura i turisme 

HORA SESSIO 12.30 

ÀREES D'ACTUACIÓ Ensenyament i joventut. Turisme i cultura 

PRESIDÈNCIA (Movem) Jordi Jordan Farnós 

ERC Antoni Gilabert Rodríguez 

 Laura Fabra Verge 

  Suplent: Ivan Garcia Maigí 

JUNTS Carlos Serra Ventura 

  Josep Antoni Caballé Pallarés 

  Suplent: Sandra Zaragoza Vallés 

PSC Mercè Pedret Ramos 

 Ma. Jesús Casals Vilaubí 

  Suplent: Ramon Joaquin Martínez 

MOVEM David Poy Martínez 

CS Sebastian Castañeda Ramos 

SECRETARI/A Anna Fàbregas Castelló 

 
 
PUNT 4t.- Expedient 960/2020. Aprovació, si s'escau, de la incorporació a 
l'Associació grup d'Acció Local Terres de l'Ebre. 
 
L’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre es va constituir com associació el dia 
19 de juliol de 2017. És una entitat privada sense ànim de lucre, entre els seus 
propòsits estan el foment del coneixement, la inclusió social, la creació d’ocupació i la 
mobilitat laboral en les comunitats costaneres i d’interior dependents de la pesca i 
l’aqüicultura,  inclòs la diversificació de les activitats realitzades en el marc de la pesca 
i respecte a altres sectors de l’economia marítima. 
 
La Direcció General de Pesca i Afers Marítims va seleccionar l’Associació Grup 
d’Acció Local Terres de l’Ebre com a grup d’acció local pesquer per a desenvolupar 
l’estratègia de desenvolupament local participativa en l’àmbit territorial comprès als 
termes municipals de  l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, 
Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar 
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El Grup compta en l’actualitat amb un total de 18 de socis, que formen L’assemblea 
general de l’associació. La distribució dels socis del Grup d’Acció Local per activitats 
és diversa i estan representats els sectors pesquers i aqüícola, el sector privat i les 
corporacions locals dels municipis costaners. 
 
 
Així, l’article 7 dels Estatuts de l’Associació disposa que poden formar part de 
l’associació les confraries de pescadors, les entitats de dret públic, les administracions 
locals, els agents econòmics i socials del tercer sector i de l’economia productiva, les 
associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que siguin 
representatives dels diferents sectors econòmics, socials, del coneixement i territorials, 
que actuïn en els municipis amb incidència del sector pesquer de les comarques de 
Baix Ebre i Montsià, i que manifestin la seva voluntat de participar activament en la 
promoció i el desenvolupament d’aquests municipis amb criteris de sostenibilitat, 
respecte al medi ambient i igualtat d’oportunitats. 
 
La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan de la persona jurídica que 
estatutàriament sigui competent, sense que les normes per les quals es regula 
excloguin la possibilitat de formar part d’una associació. 
 
Per integrar-se o per donar-se de baixa a l’associació caldrà presentar una sol·licitud 
per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera 
reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre considera que és convenient que el Consell 
Comarcal del Baix Ebre s’integri en aquesta associació, per la qual cosa va trametre al 

seu president un escrit manifestant la voluntat poder participar activament en el Grup 
d’Acció Local. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal d’Activació econòmica i esports, i amb unanimitat dels membres presents, el 
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Acordar la integració del Consell Comarcal del Baix Ebre a l’Associació Grup 
d’Acció Local i sol·licitar el seu ingrés 
 
Segon. Nomenar la Sra. Laura Fabra Verge representant del Consell Comarcal del 
Baix Ebre per participar en representació d’aquesta administració en els òrgans de 
govern de l’associació que correspongui. 
 
 
PUNT 5è.- Expedient 1000/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
el Consorci per a desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per a mantenir les 
funcions de responsable administratiu i financer. 
 
El Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià es va constituir com a 
Grup d’Acció Local en data 26 d’agost de 2008 per tal de participar en el procés de 
selecció de grups i programes per a l’aplicació a Catalunya de la metodologia Leader 
en el marc del Programa de desenvolupament rural 2007-2013. 
 
La Resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural, de 28 de juliol de 
2015, va aprovar i seleccionar, amb caràcter definitiu el GRUP D’ACCIO LOCAL 
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONSIÀ per participar 
en la gestió d'aquestes operacions. 
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El 18 de setembre de 2015, es van signar els convenis entre el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci per al desenvolupament del 
baix Ebre i Montsià per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en 
el marc del PDR, que regulen els procediments de gestió, la dotació financera i les 
obligacions de les parts. 
 
El Grup d’Acció local ha de nomenar d’entre els seus membres que tinguin la condició 
d’entitat local,  una persona responsable administrativa i financera amb capacitat per a 
gestionar i administrar fons públics, que tindrà com a tasca principal la gestió de la 
mesura 431, de despeses de funcionament del grup, i de la mesura 421- Cooperació. 
 
Des de la creació d’aquest Grup d’Acció Local,  el Consell Comarcal del Baix Ebre ha 
vingut desenvolupant les funcions de Responsable Administratiu i Financer 
 
Que per donar compliment a l’apartat anterior el grup d’acció local i l’entitat local 
designada responsable administrativa subscriuen  el corresponent conveni, en el qual 
es fixaran les condicions d’aquesta col·laboració. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la seva condició d’entitat local i de membre del 
Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, està disposat a dur a terme 
les funcions de responsable administratiu i financer del programa, per la qual cosa 
ambdues parts subscriuen el present Conveni que és regirà pel següents: 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal d’Activació econòmica i esports, i amb unanimitat dels membres presents, el 
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni a signar amb el Consorci per al desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià,  com a grup d’acció local, per mantenir el nomenament del Consell 
Comarcal del Baix Ebre com a responsable administratiu i financer del programa de 
desenvolupament territorial per a l’aplicació de la metodologia LEADER en el marc del 
programa de desenvolupament rural. 
 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
 
PUNT 6è.- Expedient 914/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
sol·licitud de subvenció a l'IDECE per a reactivació econòmica. 
 
El Govern de la generalitat ha previst l’impuls al Pla de reactivació econòmica de les 
Terres de l'Ebre 1 per compensar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. Una 
part d’aquest Pla, preveu vehicular a través dels quatre consells comarcals de les 
Terres de l’Ebre, una aportació extraordinària de 400.000 euros que s’atorgarà des de 
l'IDECE (Institut per Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre). 

La inversió es farà en el marc del Pla per a la reactivació econòmica i la protecció 
social per donar una resposta efectiva i transversal a la crisi derivada de la Covid-19 a 
Catalunya i aprofitant la reactivació del Consell Econòmic i Social de les Terres de 
l'Ebre amb la finalitat de distribuir i aterrar aquest pla i definir els projectes a nivell 
territorial, per tornar a posar el país dempeus amb un model, el de la reconstrucció, 
que sigui més just, d'igualtat, equitat i equilibri territorial. 
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El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat una proposta que s’ha presentat a 
l’IDFECE per tal que atorgui el seu finançament. 

Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal d’Activació econòmica i esports, i amb unanimitat dels membres presents, el 
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada a l’IDECE per al Pla de 
reactivació econòmica de la comarca del baix Ebre que preveu les següents Accions: 
 
ACTUACIONS  - € 
Mesures de dinamització econòmica i impuls de l’activitat empresarial  
Adequació dels espais Coworking i del telecentre  
Impuls de projectes e-commerce  
Accions de dinamització i promoció comercial  

5.800,00  
4.000,00  

12.500,00  
Mesures de promoció i dinamització dels actius turístics  
Campanya de promoció d’actius turístics  
Energia neta a la via verda  

26.316,00  
20.000,00 

Impuls i promoció del producte agroalimentari i km0  
Campanya de difusió de producte agroalimentari  31.600,00  
TOTAL PRESSUPOST  100. 216,00  
 
Segon. Facultar el president per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat d’aquesta subvenció 
 
PUNT 7è.- Expedient 1009/2020. Aprovació, si s'escau, del 8è expedient de 
modificació de crèdits al pressupost de 2020. 
  
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent, pels quals no existeix crèdit, i atès que es disposa de nous ingressos, per 
provisió de Presidència es va incoar expedient per a la concessió d’un crèdit 
extraordinari, suplement de crèdit i transferència entre aplicacions. 
  
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
  
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
  
Considerant que  es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar 
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre 
Avaluació de l'Estabilitat Pressupostària.  
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i 
transferència entre aplicacions, com segueix a continuació: 
  

Crèdit extraordinari 
 

Aplicació Descripció Import 
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SOC 241 13112 Retribucions personal treball i formació covid 9.426,67 

SOC 241 16012 Seg. Soc. treball i formació covid 3.087,23 

SOC 241 22612 Despeses formació TF covid 3.580,80 

      TOTAL 16.094,70 

 
 

 
 

Suplement de crèdit 
 

Aplicació Descripció Import 

SAD 231 13100 Personal temporal serveis socials SAD 12.744,24 

SAD 231 16000 Seguretat social serveis socials SAD 15.516,16 

SOC 241 14300 Personal pràctiques garantia juvenil 2.507,40 

SOC 241 16006 Seguretat social garantia juvenil 791,09 

VIVER 433 48000 Premi emprenedors 500,00 

      TOTAL 32.058,89 

 
 

Transferències en augment 
 
 

Aplicació Descripció Import 

RESIDU 1621 22707 Treballs tècnics residus 3.000,00 

SOC 241 22614 Despeses formació TF jove 4.350,00 

      TOTAL 7.350,00 

 
Aquesta modificació es finança amb càrrec nous ingressos en els següents termes: 
  

Concepte Descripció Import 

45002 Contracte programa serveis socials 10.024,03 

45053 SOC. Subvenció treball i formació 16.094,70 

45056 SOC. Programa garantia juvenil 3.298,49 

46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals 18.236,37 

47000 Subvenció empreses  500,00 

  TOTAL 48.153,59 

 
 
I transferències en disminució: 
 

Aplicació Descripció Import 

RESIDU 1621 22700 Gestió residus Baix Ebre 3.000,00 

SOC 241 23125 Desplaçaments TF jove 4.350,00 

      TOTAL 7.350,00 

 
 
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
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Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents: 
  
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-ho a exercicis posteriors. 
  
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 
  
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. 
 
 
PUNT 8è.- Expedient 956/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
Acciona Agua, SAU per a patrocini dels Premis Comarcals. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre és una administració local que té la voluntat de 
guardonar i  reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses, 
la implicació de les  entitats social sense ànim de lucre, els  alumnes de batxillerat dels 
instituts, i el teixit format per la gent gran de la comarca del Baix. 
 
Durant l’any, el Consell Coamrcal aprova les bases i les convocatòries per a 
l’atorgament d’aquests premis i reconeixements que estan previstos al seu Programa 
d’Actuació Comarcal. 
 
Per mantenir la continuïtat d’aquests premis, el Consell Coamrcal cerca la 
col·laboració privada en el marc de les accions socials que desenvolupen les 
empreses 
 
ACCIONA AGUA S.A.U es una empresa que manté un compromís de contribució al 
desenvolupament que va més enllà de la seva activitat empresarial. Aquest compromís 
es concreta en una àmplia labor de patrocini en iniciatives que generin un alt valor per 
a la societat. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni a signar amb ACCIONA AGUA S.A.U per raó del qual 
aquesta empresa es compromet a col·laborar amb EL CONSELL COMARCAL 
mitjançant una aportació econòmica de 4.875 euros per destinar-los íntegrament i 
amb caràcter exclusiu al desenvolupament dels Premis Comarcals del Baix Ebre, 
any 2020. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL ENTRE 

L’EMPRESA ACCIONA AGUA S.A.U 

I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 

 Tortosa,   de .............. de 2020 

REUNITS 
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D’una banda l’empresa ACCIONA AGUA S.A.U , domiciliada a la ciutat de Alcobendas (Madrid) , 

amb adreça Avda. Europa 22 , amb CIF núm. A-95113361 i representada pel Sr. Antonio Pozo 

Carmona amb DNI núm. 53082919-T i actuant en virtut dels poders que li han estat atorgats en la 

seva qualitat de Col·laboradora (en endavant l’Empresa). 

 

 

I d’una altra, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, (en endavant, “EL CONSELL 

COMARCAL”) .amb domicili social a Tortosa, amb  CIF P-9300004J representada en aquest acte pel 

Sr. Xavier Faura Sanmartín amb DNI 40921769Pen la seva qualitat de Presidenta del CONSELL 

COMARCAL, fent ús del Poder atorgat a favor seu en data 15 de juliol de 2019, davant el plenari 

comarcal. 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que l’Empresa manté un compromís de contribució al desenvolupament que va més enllà de la seva 

activitat empresarial. Aquest compromís es concreta en una àmplia labor de patrocini en iniciatives 

que generin un alt valor per a la societat. 

 

II. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre és una administració local que té la voluntat de guardonar i  

reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses, la implicació de les  

entitats social sense ànim de lucre, els  alumnes de batxillerat dels instituts, i el teixit format per la 

gent gran de la comarca del Baix.  

 

III. Que l’Empresa coneix les iniciatives del CONSELL COMARCAL, i específicament té interès a 

col·laborar amb  els Premis Comarcals de  del Baix Ebre, any 2020. 

 

Premis  Comarcals Recerca  

 

Aquests premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon curs de batxillerat i el 

treball de síntesi dels alumnes de segon curs de cicles formatius de grau superior dels centres 

educatius de la comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de:  

 

- Potenciar la recerca i investigació fora de l’àmbit universitari. - Estimular l’alumnat en la realització 

de treballs de qualitat. - Incentivar als centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el 

món de la investigació.. 

 

 Els participants podran optar a tres premis : Premi Pare Romanyà ( àmbit científic), Premi 

Federico Pastor ( àmbit humanístic , social i artístic) i Premi Innocent Paulí ( àmbit tecnològic .  

 

Els premis Comarcals de Recerca  s’entregaran en un acte únic,  durant el mes de desembre  del  

2020 a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre , C/Barcelona, 152. 43500 Tortosa. 

 

Import : 1.500€ 

 

Premis  Comarcal d’Emprenedoria 2020 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria, és la concessió del Premi a l’emprenedoria, destinat a reconèixer 
la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a la comarca del Baix Ebre, 
per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació de llocs de 
treball.  
 
Aquest concurs és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre i de Baix Ebre Innova SL i 
pretén fomentar l’esperit emprenedor i innovador, impulsar la generació d’idees que solucionin 
necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis 
reals i ampliar l’oferta  de   llocs de treball . 
 
Import: 1.500€ 
 

 Premi comarcal de la Solidaritat 2020  
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Objecte d’aquest premi es  fer un reconeixement  a les associacions / entitats sense ànim de lucre, i 

premiar la millor iniciativa social i/o solidària de l’any 2020 de la comarca del Baix Ebre. 

 

Import: 1.500 € 

 

Premi  comarcal de la fotografia 2020 

 

L’objecte d’aquestes bases és regular el Premi de fotografia del Consell Comarcal del Baix Ebre a les 
persones que presentin les fotografies més representatives del Baix Ebre i que mostrin les qualitats que 
fan de la comarca una terra estimada i valorada per la seva gent, allò que ens identifica, genera caràcter 
i esdevé la nostra identitat. 
 

Import : 375€ 

 

Els premis Comarcals d’Emprenedoria, Solidaritat  i fotografia s’entregaran  en un acte conjunt 

durant el mes de desembre  del  2020 a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre , C/Barcelona, 

152. 43500 Tortosa. 

 

IV. Que en virtut d’això anteriorment exposa ACCIONA AGUA S.A.U i EL CONSELL COMARCAL 

acorden subscriure el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ d’acord amb les següents: 

 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 

 

En virtut del present conveni, ACCIONA AGUA S.A.U es compromet a col·laborar amb EL CONSELL 

COMARCAL mitjançant una aportació econòmica de 4.875 euros (quatre mil dos-cents setanta 

euros) que aquest últim destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu al desenvolupament dels 

Premis Comarcals del Baix Ebre, any 2020., i atorgarà a ACCIONA AGUA S.A.U els privilegis que 

es detallen a l’Annex 1. 

 

 

SEGONA.- APORTACIÓ ECONÒMICA i FORMA DE PAGAMENT 

 

ACCIONA AGUA S.A.U aportarà AL CONSELL COMARCAL, en concepte de col·laborador la 

quantitat de 4.875 euros per al desenvolupament dels Premis Comarcals del Baix Ebre, any 2020. 

 

 

Aquesta quantitat serà abonada a la firma del conveni, per transferència bancària al compte corrent 

ES 41 2100 0019 460200530167  que a per a això ha indicat EL CONSELL COMARCAL a ACCIONA 

AGUA S.A.U. 

 

Aquest conveni de col·laboració no està sotmès a IVA, atès que, d’acord amb allò que estableix 

l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 

lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, la difusió de la participació del  CONSELL 

COMARCAL no constitueix una prestació de serveis. 

TERCERA.- DURADA DEL CONVENI 

 

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva firma i expirarà automàticament el 31 de 

desembre de 2020, sense perjudici d’aquelles contraprestacions que per la seva naturalesa hagin 

d’estendre la seva vigència durant un període de temps superior. 

 

QUARTA.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
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Cap de les manifestacions que conté el present conveni suposa la cessió o transmissió de qualsevol 

dret de propietat intel·lectual o industrial, titularitat de ACCIONA AGUA S.A.U.  

 

L’ús indegut, o per a una finalitat diferent a la pactada en el present conveni, per part del CONSELL 

COMARCAL de qualsevol senyal distintiu protegit pels drets de propietat industrial o intel·lectual de  

ACCIONA AGUA S.A.U facultarà aquesta per resoldre el present conveni i demanar la corresponent 

indemnització de danys i perjudicis que corresponguessin i que en tal supòsit també haurà de ser 

satisfet PEL CONSELL COMARCAL. 

 

ACCIONA AGUA S.A.U aprovarà, prèviament a la seva publicació, qualsevol aplicació que inclogui 

els seus senyals distintius en materials elaborats pel CONSELL COMARCAL. 

 

CINQUENA.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 

EL CONSELL COMARCAL destinarà tots els recursos, humans i/o materials, que resultin necessaris 

per a l’acompliment dels objectius dels Premis Comarcals del Baix Ebre, any 2020 i que aniran per 

compte i càrrec exclusiu. 

 

ACCIONA AGUA S.A.U no assumeix cap tipus de responsabilitat per la gestió que EL CONSELL 

COMARCAL faci de l’aportació lliurada, ni pels actes i serveis prestats per aquesta o per les 

empreses i professionals que siguin contractats PEL CONSELL COMARCAL. 

 

EL CONSELL COMARCAL garanteix la indemnitat a ACCIONA AGUA S.A.U davant de qualsevol 

tipus de reclamació que es pogués derivar de l’organització i desenvolupament de la col·laboració, 

sigui directament o en relació amb les persones físiques o jurídiques que hi haguessin intervingut per 

encàrrec DEL CONSELL COMARCAL. 

 

 

SISENA.- CONFIDENCIALITAT 

 

Qualsevol informació o material relacionat amb l’execució del present conveni proporcionat per 

ACCIONA AGUA S.A.U, tindrà caràcter confidencial, i serà tractat com a tal PEL CONSELL 

COMARCAL, representants, personal contractat per a això i, si s’escau, subcontractats, i es 

compromet a fer respectar aquest caràcter, emprar per a això idèntics dispositius, mesures i 

procediments de seguretat als emprats per protegir la pròpia documentació confidencial, d’acord 

amb allò que estableix la Legislació sobre Propietat Industrial, Intel·lectual i Protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

 

Amb independència de l’extinció del present conveni, el compromís de confidencialitat romandrà cinc 

anys des de la data de la firma del conveni o fins que aquesta informació, per un altre mitjà, passi a 

ser domini públic. 

 

 
 
SETENA.- CODI ÈTIC I CLÀUSULES ANTICORRUPCIÓ 

 
La contrapart es compromet a conèixer, promoure i complir pràctiques ètiques d’acord amb les 

pautes de conducta incloses en el Codi Ètic de ACCIONA AGUA S.A.U. 

 

Les Parts garanteixen que no han efectuat ni efectuaran, de manera directa ni indirecta, i que no 

tenen coneixement que altres relacionats amb l’operació que les vincula han efectuat ni efectuaran, 

directa o indirectament, cap pagament ni regal a, ni assumiran altres compromisos amb, els seus 

clients, funcionaris o empleats públics, o agents, directors i empleats públics o privats o qualsevol   

altra persona, en incompliment de les lleis aplicables en temes d’anticorrupció, blanqueig de capitals 

i Compliance, incloent però no limitat a la normativa europea sobre anticorrupció i contractació 

pública, i acataran totes les lleis, reglaments y normes aplicables en respecta a suborns i corrupció. 
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Així mateix, ambdues parts es comprometen a mantenir en tot moment un comportament social 

correcte i honorable, acceptant que, en el cas que   

existeixin evidències o sospites fundades de lo contrari, l’altra part podrà donar per resolt 

automàticament el present contracte i fer pública la resolució en qüestió si s’apreciés que el 

comportament o activitat de la contrapart pogués resultar lesiu per a la seva imatge, prestigi o 

reputació. En el cas en que ACCIONA AGUA S.A.U instés la resolució per aquesta causa, podrà 

cancel·lar tots els seus compromisos pendents de compliment, així com exigir a la contrapart, si 

procedeix, la  obligació de retornar totes les quantitats rebudes en l’execució d’aquest contracte. 

 

 

VUITENA.- SEGUIMENT I GESTIÓ 

 

Es designen com a interlocutors per als temes als quals es refereix el present conveni al Sr. Antonio 

Pozo, per part de ACCIONA AGUA S.A.U, i  Sra. Neus Guiu com gerent  per part  del  CONSELL 

COMARCAL. En cas que qualsevol interlocutor sigui substituït, caldrà notificar aquest canvi a l’altra 

part abans de fer-lo efectiu. 

 

EL CONSELL COMARCAL presentarà a ACCIONA AGUA S.A.U un informe detallat amb els 

resultats de la col·laboració i les evidències d’aplicació de l’aportació. Qualsevol possible pròrroga 

estarà sotmesa a la recepció d’aquest informe. 

NOVENA.- COMPROMÍS DE LES PARTS 

 

Per a l’acompliment del present Conveni EL CONSELL COMARCAL es compromet a: 

 

- Posar a disposició d ACCIONA AGUA S.A.U e , un informe detallat de la col·laboració i tota la 

documentació justificativa que acrediti l’aplicació de l’aportació econòmica a les finalitats establertes. 

 

- A no danyar sota cap concepte la imatge de ACCIONA AGUA S.A.U 

Tot plegat sense perjudici de portar a terme tot allò que mostra el present document. 

 

Per la seva banda. ACCIONA AGUA S.A.U es compromet a: 

 

- Col·laborar amb la difusió del projecte en qüestió 

 

- Lliurar els logotips de ACCIONA AGUA S.A.U i sotmetre a revisió tota la documentació en la qual EL 

CONSELL COMARCAL vulgui incloure el nom/logotip de ACCIONA AGUA S.A.U. Abonar les 

quantitats estipulades a les condicions establertes en el present conveni, sempre que s’acompleixi 

allò establert. 

 

DESENA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI 

 

ACCIONA AGUA S.A.U podrà resoldre el present conveni, i EL CONSELL COMARCAL està obligat a 

restituir l’import de les aportacions realitzades per ACCIONA AGUA S.A.U en els supòsits següents: 

 

• En el cas que per qualsevol causa aliena a ACCIONA AGUA S.A.U el projecte al que es destina la 

donació no s’arribi a desenvolupar en la seva totalitat en el període de vigència del conveni. 

 

• En el supòsit previst a la clàusula quarta. 

 

• En el cas que EL CONSELL COMARCAL no lliuri a  ACCIONA AGUA S.A.U l’informe detallat de 

resultats que es mostra a la clàusula vuitena en el termini màxim de dos mesos des de l’acabament 

del conveni. 

 

• Sempre que durant la col·laboració d’ambdues institucions, EL CONSELL COMARCAL es vegi 

immers en un procés judicial per temes de malversació de fons, blanqueig de capitals o qualsevol 

altra circumstància que repercuteixi negativament en la imatge i el prestigi de ACCIONA AGUA 

S.A.U. 
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Per a aquest cas concret es podrà exigir, a més de la restitució del capital aportat en concepte de 

col·laboració, indemnització pels danys que ACCIONA AGUA S.A.U estimi causats en veure’s danyat  

el seu nom i prestigi. 

 

ONZENA.-LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

 

El present conveni es regirà per la legislació espanyola que resulti d’aplicació i específicament per 

les disposicions que hi són aplicables   contingudes a la Llei 

 

49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 

incentius fiscals al Mecenatge i al Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, que conté el seu 

desenvolupament reglamentari. 

 

Per a qualsevol controvèrsia que es pugui presentar com a conseqüència del contingut o 

interpretació del present document la seva execució, ambdues parts acorden expressament 

sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Madrid capital. 

 

I en prova de conformitat de tot això precedent, ambdues parts el signen per duplicat exemplar i a un 
sol efecte en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament 
 
 

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 PUNT 9è.- Expedient 1005/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases i 
convocatòria de l'atorgament d'ajuts per a adquisició de llibres i material 
curricular, curs 2020-2021. 
  
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb el suport econòmic de la Diputació de 
Tarragona, atorga anualment ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició 
de llibres escolars i/o material curricular obligatori. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per contribuir al 
pagament de llibres escolars i/o material curricular obligatori per alumnes de segon 
cicle d’educació infantil que assisteixen a centres escolars de la comarca del Baix 
Ebre, amb l’objectiu de garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una 
plena integració dels infants dins del sistema educatiu. 
 
D’acord amb el conveni signat amb la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal 
del Baix Ebre sorgeix la necessitat d’aprovar les bases que han de regir la 
convocatòria d’ajuts econòmics per a la concessió d’ajuts econòmics per l’adquisició 
de llibres i/o material curricular, curs 2020/2021 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, i amb unanimitat dels membres 
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars 
i/o material curricular obligatori per alumnes de la comarca del Baix Ebre, curs escolar 
2020/2021 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE 
CARÀCTER INDIVIDUAL PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS I/O MATERIAL 
CURRICULAR OBLIGATORI PER A ALUMNES DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, CURS 
ESCOLAR 2020/2021 
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PREÀMBUL-RESUM 
 

BENEFICIARI A L’AJUT 

(Punt 2 de les Bases) 

Qualsevol alumne segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), 
empadronat a la comarca del Baix Ebre i que assistir a un 
centre educatiu de la mateixa, sostingut amb fons públics de 
Catalunya, durant el curs escolar 2020/2021 

SOL.LICITANT DE L’AJUT Tutor legal o qui tingui la guarda 

TRAMITACIÓ 

(Punt 3 de les Bases 

- Sol.licitud mitjançant model normalitzat i via telemàtica 
- Si es sol·licita l’ajut per a més d’un alumne de la mateixa unitat 
familiar, es formularà en un únic imprès 

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR 
AJUT 

(Punt 4 de les Bases) 

Opció 1. Alumnes amb Ajut Individual de Menjador 

Nomes s’ha de presentar la sol.licitud juntament amb el 
justificant de la compra dels llibres o del material  

Opció 2. Alumnes sense Ajut Individual de Menjador 

Documentació a presentar en funció del que s’especifica al punt 
4.2 

IMPORT DE L’AJUT 

(Punt 6 de les Bases) 

Opció 1. Alumnes amb Ajut Individual de Menjador 

- Ajut del 35%, si l’AIM és del 70% 

- Ajut del 50%, si l’AIM és del 100% 

Opció 2. Alumnes sense Ajut Individual de Menjador 

En funció del que s’especifica al punt 6 

TERMINI PRESENTACIO Fins el 20 de novembre de 2020 

 
 

 
 
1. Objecte i finançament de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per tal de contribuir al pagament de 
llibres escolars i/o material curricular obligatori per a alumnes de segon cicle d’educació infantil que 
assisteixin a centres escolars de la comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de garantir un correcte procés 
d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins del sistema educatiu.  
 
L’atorgament d’aquests ajuts quedarà supeditat a la disponibilitat pressupostària, amb càrrec a la partida 
2020-326-48002 del pressupost i, si s’escau, la corresponent partida pressupostària de l’exercici vinent.  
 
S’entén per llibre de text i material curricular obligatori:  
 
a. El material imprès, de caràcter durador, amb la finalitat que l’alumnat el faci servir, i que desenvolupi, 
atenent les orientacions metodològiques i criteris d’avaluació corresponents, els continguts establerts pels 
diferents currículums vigents en les àrees, matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.  
 
b. Aquell altre material curricular no fungible que contribueixi a desenvolupar els continguts establerts als 
currículums, inclòs aquell material d’elaboració pròpia dels centres educatius, sempre que també tingui un 
caràcter durador i sigui per a la utilització per part de l’alumnat.  
 
2. Beneficiaris i requisits generals 
 
Pot sol·licitar l’ajut per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori, l’alumnat que 
reuneixi els requisits següents: 

a) Estar empadronat a la comarca del Baix Ebre i assistir a un centre educatiu de la mateixa, 
sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), 
durant el curs escolar 2020/2021. 
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b) Presentar la sol·licitud i la documentació del punt 3 en els terminis i la forma establerts en 
aquesta convocatòria. La sol·licitud de l’ajut pot ser presentada pel tutor legal o qui tingui la guarda de 
l’alumne. 

c) Destinar aquest ajut a l’adquisició dels llibres escolars i/o material curricular obligatori del menor 
escolaritzat. 
 
d) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d’altres administracions o d’un altre ens públic o 
privat. 
 
e) 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. 

f) 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 de 2019. 

g) 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 

0,36 2015 

0,36 2016 

0,36 2017 

0,36 2018 

0,36 2019 

 

h) 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. 
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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.  
 
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal acreditar el 
compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003. De 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
3. Sol·licitud i lloc de tramitació 
 
3.1. Sol·licituds 
 
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model d’imprès normalitzat que el Consell Comarcal del Baix 
Ebre facilitarà als centres educatius de la comarca. Aquest imprès també es podrà sol·licitar a la Oficina 
del Registre del Consell Comarcal del Baix Ebre (C/ Barcelona, 152 43500  Tortosa) o bé es podrà 
descarregar a l’apartat “Àrees d’actuació – Ensenyament – Llibres” de la pàgina web www.baixebre.cat   
 
Si es sol·licita l’ajut per a més d’un alumne de la mateixa unitat familiar, es formularà en un únic imprès. 
 
Les famílies que puguin acreditar situacions de risc social hauran de tramitar la seva sol·licitud a través 
dels serveis socials del seu municipi. En aquest cas els professionals dels corresponents serveis socials, 
gestionaran directament les sol·licituds en coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquestes 
famílies hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses. 
 
 
3.2.Lloc de tramitació 
 
Les persones interessades en demanar l’ajut de llibres i/o material curricular obligatori hauran d’emplenar i 
tramitar la sol·licitud, juntament amb la documentació que s’especifica en l’article 4.2. (si escau) i enviar-
ho telemàticament. 
 
Per la tramitació telemàtica s’ha de descarregar i/o emplenar la sol·licitud d’ajut de llibres i/o material 
curricular obligatori i signar-la per tots els membres majors d’edat de la unitat familiar. 
 
La sol·licitud s’ha de tramitar mitjançant el formulari normalitzat de la seu electrònica del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. Per accedir-hi i fer el tràmit, cal anar a l’adreça: https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre a 
l’apartat instància genèrica. Una vegada s’hi ha accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb 
certificat digital o donant-se d’alta a idCAT mòbil), s’ha d’omplir la instància i adjuntar la sol·licitud d’ajut de 
llibres i/o material curricular escanejada juntament amb la documentació annexa, si s’escau. 
 
4. Dades i documentació per tramitar la sol·licitud 
 
4.1. Dades necessàries 
 
D’acord amb l’article 28.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu de les 
administracions públiques, la presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització de tots i cadascun 
dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui comprovar la 
veracitat de les dades aportades així com sol·licitar a altres administracions públiques informació relativa 
a la seva identificació, a la renda i patrimoni familiar, a la convivència o altres dades que siguin 
necessàries per a la resolució de la sol·licitud de l’ajut, la qual haurà d’estar degudament signada pels 
majors d’edat. 
 
Per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui obtenir les dades que consten al padró, caldrà que el 
sol·licitant declari de forma responsable a la sol·licitud, que disposa de la documentació que acredita el 
domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades en el 
domicili consignat en la sol·licitud, amb l’única finalitat de resoldre el tràmit.  
 
4.2. Documentació per tramitar la sol·licitud 
 
En el cas que el sol·licitant hagi demanat un Ajut Individual de Menjador per al curs 2020-2021 i aquest 
s’hagi resolt favorablement amb un percentatge del 70% o 100% no caldrà que s’aporti cap documentació 
atès que ja es disposa d’aquesta, excepte el justificant detallat de la compra dels llibres i/o material 
curricular per al curs 2020/2021. 
 
En el cas que el sol·licitant no hagi demanat l’Ajut Individual de Menjador per al curs 2020-2021 caldrà 
que aporti la següent documentació:  
  

http://www.baixebre.cat/
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
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 4.2.1. Documentació obligatòria (en cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries, no caldrà 
aportar-la) 
 

- Fotocòpia del DNI/NIE (targeta identificativa per a estrangers) vigent de tots els membres de la 
unitat de convivència. 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 dels membres 
estrangers d’una unitat familiar, la presentació del passaport no serà vàlida a efectes de la 
valoració ordinària de la sol·licitud.  

- Volant de convivència o d’empadronament col·lectiu vigent expedit per l’ajuntament 
corresponent.  

- Declaració de renda de l’exercici 2019 dels membres computables de la unitat familiar. 

- Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on hi figuri el titular i el número de compte o 
altre document imprès amb el número de compte i els seus titulars. 

- Justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o material curricular obligatori per al 
curs 2020-2021. És requisit per valorar l’atorgament de l’ajut que s’adjunti a la sol·licitud el 
document que acrediti el pagament dels llibres o material de substitució degudament acreditat 
pel Departament d’Ensenyament. 

En cas que els documents aportats representin un import superior al comunicat pel centre docent 
corresponent, s’entendrà denegat l’ajut per quantitat total o parcial, respectivament.  

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 l’Oficina de Treball de la Generalitat, 
en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia. 

- Les persones que percebin la renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.  

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i la seva quantia 
actualitzada.  

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.  

4.2.2. Documentació complementària de situacions específiques de la unitat familiar (en cas 
d’haver-la presentat en anteriors convocatòries no cal aportar-la) 

- Família nombrosa. Caldrà acreditar la circumstància amb una fotocòpia del títol de família nombrosa, 
vigent en el moment de la seva presentació.  

- Família monoparental, quan la família està formada pel mare/pare sol/a amb infant/s, sempre que 
aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella. L’acreditació es farà mitjançant el títol de família monoparental. 
El títol haurà de ser vigent en el moment de la seva presentació.  

- Infants en acolliment. S’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència. 

- Discapacitat de l’alumne o alumna o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la 
discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament Treball, 
Afers Social i Famílies, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. 

- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.  
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- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions 
públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de 
subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.  

- Les sol·licituds susceptibles d’informe social, preferentment, hauran d’anar acompanyades pel mateix en 
el moment de la seva presentació.  

En cas que la documentació relacionada en els punts 4.2.1 i 4.2.2., d’aquest article, no hagi variat 
respecte de la presentada en anteriors convocatòries d’ajuts de llibres i/o material curricular, no caldrà 
aportar-la novament, ja que s’entendrà vàlida i vigent la documentació que ja disposa el Consell Comarcal 
del Baix Ebre. En aquest cas, s’haurà d’indicar aquest fet a la sol·licitud marcant la declaració 
corresponent. 

5. Terminis de presentació de sol·licituds i esmena de sol·licituds 
 
5.1.Termini de presentació 
 
El període per presentar la sol·licitud serà del dia 9 al 20 novembre de 2020. 
 
Podran presentar sol·licituds fora de termini: 
 
- Els alumnes que es matriculin posteriorment a la data final del termini de presentació de 
sol·licituds, sempre i quan s’adjunti un certificat del director/a del centre amb la data de matriculació.  
 
5.2. Esmena de sol·licituds 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre revisarà les sol·licituds presentades i la documentació annexa, si 
s’escau. En el cas de les noves sol·licituds que no han demanat ajut per al menjador escolar al curs 2020-
2021 es revisarà que es disposi de tota la documentació obligatòria establerta en l’article 4.2.1. i 4.2.2. o 
en el cas que aquesta no estigui completa o correctament emplenada es procedirà al seu requeriment. 
 
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. El termini 
d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la notificació efectiva. 
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, 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. 
 
6. Criteris per a l’atorgament dels ajuts 
 
Per a l’atorgament dels ajuts per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori es tindrà 
en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar, les 
situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.  
 
S’atorgaran ajuts del 35% per aquelles sol·licituds que hagin obtingut el 70% (codi 1), en el cas que hagin 
sol·licitat ajut individual de menjador per al curs 2020-2021, i del 50% les que han obtingut el 100% (Codi 
2 o 22), en la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per al curs 2020-2021, aquest percentatge 
correspondrà a la despesa efectuada per la compra dels llibres escolars i/o material curricular obligatori de 
cada centre docent que prèviament s’haurà comunicat al Consell Comarcal i que en cap cas podrà ser 
inferior a 12 € ni superior a 120 € per alumne.  
 
Per a l’atorgament de l’ajut de llibres i/o material curricular obligatori es tindrà en compte la valoració 
general obtinguda en aquest article, atenent el nivell de renda de la unitat familiar, i quan s’escaigui, les 
situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials, d’acord 
amb els criteris següents: 
 
6.1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar (noves sol·licituds) 
 
Càlcul tram garantit d’ajut del 70% 
 
El llindar de renda 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 



 
 

 
 

24 

Primer adult (sustentador principal)  10.981,40 € 

Segon adult (sustentador principal)   5.490,80 € 

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors 
principals  

  2.745,35 € 

Per cada nen/a de la unitat familiar    3.294,45 € 

 
 
En aquest cas si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars es concedirà un ajut del 35% 
del justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o material curricular obligatori per al curs 2020-
2021. 
 
Càlcul tram garantit d’ajut del 100% 
 
El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 70% i 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)  6.588,84 € 

Segon adult (sustentador principal) 3.294,48 € 

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als 
sustentadors principals  

1.647,21 € 

Per cada nen/a de la unitat familiar  1.976,67 € 

 
 
Si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars i s’assoleix una puntuació de 15 punts en 
els àmbits socials de l’article 6.2, es concedirà un ajut del 50% del justificant detallat de la compra dels 
llibres escolars i/o material curricular obligatori per al curs 2020-2021. 
 
Càlcul tram garantit d’ajut al 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual 
al 60% 
 
El llindar de renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 70% i 
acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada 
mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan competent. 
 
6.2.Valoració de situacions específiques de la unitat familiar. 
 
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l’agregació 
dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’hauran 
d’acreditar fefaentment, d’acord amb l’article 4.2.2.  
 
 

 

 

 
La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per a aquell concepte, per tant a efectes 
d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixen diversos membres de la unitat familiar.  
 
6.3.Valoració per part dels serveis socials per necessitat social. 
 
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà perceptiu que 
l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s’acreditarà l’existència 
d’una necessitat social d’aquesta família. És necessari que l’alumne estigui inclòs en un pla d’intervenció 
o de treball per risc d’exclusió social.  
 

Família nombrosa general 1,5 punt 

Família nombrosa especial 3 punts 

Família  monoparental 1,5 punt 

Família monoparental especial 3 punts 

Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar 3 punts 

Condició de discapacitat de fins a un 33% 2 punts 

Condició de discapacitat de més d’un 33% 4 punts 
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Situació de risc social 10 punts 

Situació de risc social greu 15 punts 

 
A l’efecte de determinar la puntuació corresponent a aquest àmbit, els professionals dels serveis socials 
podran fer ús de l’eina de cribratge de situacions de risc i desemparament que és l’instrument establert pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a determinar les situacions de risc, garantint una 
major unitat de criteri entre els diferents professionals a l’hora de valorar les situacions de risc.  
 

7. 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 s’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 2019 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.  
 
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).  
 

8. 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 2019 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.  
 
8.1. 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 de 2015 a 2018, 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.  
 
8.2. 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. 
 
8.3. En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a 
rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts 
d’ingressos: 

- Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 
- Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.  
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la 

Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2019.  
- Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat, en què 

consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia. 
- Les persones que percebin la renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. 
- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió de la seva quantia actualitzada. 
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8.4. En la resta de situacions no previstes anteriorment, en nivell de renda s’haurà d’acreditar mitjançant 
qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació.  
 
8.5. Calculada la renda familiar a efectes de l’ajut segons estableixen els articles anterior, s’aplicaran les 
següents deduccions: 
 

a) El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la 
família diferents dels sustentadors principals. 

b) La quantitat de 500 € per motius de durada de desplaçament i distància, quan concorrin les 
situacions següents: 
 
- Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada 

superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al 
centre on està escolaritzat. 

  
- Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Educació o el 

més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es 
consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència 
determinada i pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre 
proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament 
hagi derivat l’alumne a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà 
que aquest centre és el proposat pel Departament.  

 
- No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. 

 
c) La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que 

convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.  
 
 

9. Procediment de tramitació en el cas de noves sol·licituds 
 
Un cop rebuda la sol·licitud per part dels professionals de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, es comprovarà que s’adjunti la documentació que es considera obligatòria per tramitar la 
sol·licitud. 
  
Si la documentació és correcta i complerta es passarà a avaluació per al seu atorgament. En cas de 
mancar algun dels documents obligatoris es procedirà al seu requeriment i, un cop esmenat, es seguirà el 
mateix tràmit. 
  
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. El termini 
d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la notificació efectiva. 
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, 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. 
 
 

9.1.  Dotació pressupostària   
 
L’import màxim destinat als ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars i/o 
material curricular obligatori està condicionat a la respectiva partida pressupostària, d’acord el conveni 
signat amb la Diputació de Tarragona.  
 

9.2.  Adjudicació 
 
L’atorgament dels ajuts es durà a terme durant el curs escolar 2020/2021 i serà resolt per la presidència 
del Consell Comarcal, previ informe de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, 
Joventut i Turisme.  
 

10.  Notificació 
 
Les concessions i denegacions dels ajuts es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a l’adreça de 
correu electrònic indicada en la sol·licitud i a la direcció del centre escolar, 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 el document d’autorització signat pel 
sol·licitant.  
 
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 autoritzats.  
 
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. 
 

11. Adjudicació per romanent de crèdit  
 
En el cas que, un cop resolta la convocatòria d’ajuts i en el transcurs de l’exercici, per qualsevol 
circumstància, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podran atendre les sol·licituds 
que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, hagin quedat sense ajut.  
 

12. Baixes: renúncies i trasllats de beca 
 
Quan un alumne beneficiari de l’ajut econòmic de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars 
i/o material curricular obligatori renunciï a l’ajut, es doni de baixa del centre o es traslladi de centre, els 
centres docents comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix Ebre el mateix dia de produir-se la 
circumstància, d’acord amb el model establert.   
 
- En el cas que es produeixi un trasllat a un centre de la comarca del Baix Ebre, es mantindrà el mateix 
import d’ajut i no es podrà sol·licitar un altre ajut pel mateix concepte.  
 
- En cas de renúncies, baixes o trasllats de centres fora de la comarca del Baix Ebre, es perdrà el dret a 
l’ajut, a excepció dels casos en què s’hagi aportat el corresponent justificant de compra, dintre del termini 
establert.  
 

13. Justificació i pagaments dels ajuts  
 
En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per a efectuar el pagament 
mitjançant la fòrmula de transferència bancària al número de compte proporcionat juntament amb la 
sol·licitud.  
 
En els casos en què el pagament dels llibres l’hagi efectuat l’escola, l’AMPA/AFA/AFI o una altra entitat, 
caldrà presentar el model establert on el sol·licitant autoritzi l’escola, AMPA/AFA/AFI o entitat a percebre 
l’import de l’ajut.  
 
A efectes fiscals s’entendrà beneficiari l’alumne sempre i quan tingui DNI o NIE, en cas contrari, serà el 
pare, mare o tutors legals de l’alumne.  
 

14. Obligacions dels beneficiaris, control i inspecció  
 
- Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els 
requereixin el Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
- L’escola haurà de trametre al Consell Comarcal la relació dels llibres de text i material amb els 
preus corresponents.  
 
- El Consell Comarcal podrà verificar la veracitat de les dades de la documentació adjunta a la 
sol·licitud de l’ajut. L’incompliment dels requeriments establerts en la convocatòria, així com la falsedat de 
dades, podrà originar la revocació de les quantitats concedides. 
 
- El beneficiari de l’ajut i els centres educatius estan obligats a permetre que els agents que el 
Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que les quantitats 
atorgades s’apliquen a la finalitat prevista en aquesta convocatòria.  
 
- L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors. 

 
- En cas de ser beneficiari de l’ajut, és obligatori declarar-ho com a guany patrimonial per 
subvenció pública, en l’impost de la renda de l’exercici corresponent. 
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15. 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. Cas de ser desestimatoris, no s’atorgarà 
cap ajut.  
 
Les sol·licituds de revisió es presentaran d’acord amb el model establert.  
 
 

16. Incompatibilitats 
 
La percepció dels ajuts d’aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol subvenció rebuda d’un 
altre organisme, públic o privat, pel mateix concepte. 
 
El Consell podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l’administració de l’import cobrat 
indegudament. 
 
Aquest procés s’iniciarà amb l’informe de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, 
Joventut i Turisme, que es traslladarà a la Presidència per tal que aquesta resolgui la petició de devolució. 
Aquesta resolució es notificarà individualment a cada beneficiari. A la resolució es farà constar l’import 
que s’ha de retornar i els mitjans per fer-ho efectiu. 
 
Si no es produeix la devolució de l’import indegut, el Consell Comarcal del Baix Ebre considerarà aquesta 
quantitat com una bestreta de futurs ajuts que s’atorguin al mateix beneficiari en altres convocatòries. 
 
17.  Interpretació de les bases  
 
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
  
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.  

 
 
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. 
 
Tercer- Trametre les bases a les escoles de la comarca del Baix Ebre per tal que 
produeixi l’efecte corresponent. 
 
PUNT 10è.- Expedient 919/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques. 
 
En l’actual ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, s’ha posat un especial 
èmfasi que els estudiants universitaris facin pràctiques acadèmiques externes i s’ha 
previst que els plans d’estudis de grau continguin «tota la formació teòrica i pràctica 
que l’estudiant hagi d’adquirir,. 



 
 

 
 

29 

 
Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat de naturalesa formativa 
realitzada per l’estudiantat i supervisada per la Universitat, l’objectiu de la qual és 
permetre a l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua 
formació acadèmica, i afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a 
l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seua  ocupabilitat. 
 
El Consell Comarcal del baix Ebre té implantats una àmplia diversitat de serveis amb 
professionals que compten amb experiència i coneixements per poder oferir als 
alumnes que s’interessin, una bona oportunitat de realitzar pràctiques dels estudis 
universitaris. 
 
Actualment, la Universitat de Lleida, amb qui ja s’havia col·laborat en anteriors cursos 
acadèmics, ha mostrat novament la voluntat d’oferir al seu alumnat la possibilitat de 
realitzar pràctiques en l’àmbit dels serveis del Consell Comarcal del baix Ebre. 
 
La realització de les pràctiques acadèmiques externes per l’estudiantat de la UdL 
exigeix la formalització prèvia d’un conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat i l’entitat col·laboradora, en el marc de l’article 24 del Reial decret 
1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari; 
el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i la normativa aprovada per la 
UdL. 

 
Atès que ambdues parts, amb la voluntat d’intensificar les relacions entre el món 
universitari i la realitat professional, volen col·laborar en el camp de la formació teòrica 
i pràctica de l’estudiantat de la UdL, i per aquest motiu, acorden que la millor manera 
de materialitzar la cooperació mútua és formalitzar un conveni de cooperació 
educativa amb l’objectiu que l’estudiantat desenvolupi de forma pràctica els 
coneixements que adquireix a la Universitat. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, i amb unanimitat dels membres 
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de cooperació educativa a signar entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat d’aquest acord.. 
 
 
 
PUNT 11è.- Expedient 1046/2020. Aprovació, si s'escau, de la proposta 
Al·legacions interposades davant la CHE sobre la resiliència de Delta de l'Ebre, 
de l'Esquema Provisional de Temes Importants, de projecte de Pla Hidrològic de 
l'Ebre. 
  
A l'empara de l'article 74 de Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la planificació hidrològica i a l'empara de l'article 16 de la Llei 27/2006, 
de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació 
pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, de conformitat amb l'anunci 
de la Direcció General de l'Aigua pel qual s'inicia el període de consulta pública dels 
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documents titulats " esquema provisional de temes importants "corresponents a el 
procés de revisió de tercer cicle dels plans hidrològics de les demarcacions 
hidrogràfiques de el Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i 
Xúquer i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques de el Cantàbric 
Oriental (en l'àmbit de competència de la Administració General de l'Estat), Miño-Sil, 
Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, publicat en el BOE nombre 21, de 24 de gener de 2020, 
interposem davant aquesta Confederació Hidrogràfica, les següents, 
 
Primera.- La resiliència és un concepte que es va reconèixer, entre d'altres, a través 
de la Carta Mundial de la Natura de 1982, amb l'objectiu que en el desenvolupament 
de plans econòmics es tingués en compte la capacitat a llarg termini dels sistemes 
naturals, amb la finalitat d'assegurar l'assentament i la supervivència de les espècies 
animals. El 2012, els estats membres compareixents en la Conferència de Nacions 
Unides sobre el Desenvolupament Sostenible (Rio + 20) es van comprometre a facilitar 
la conservació, regeneració, el restabliment i la resiliència dels ecosistemes front als 
problemes nous i emergents: 
 
"Reconeixem que els oceans, els mars i les zones costaneres constitueixen un 
component integrat i essencial de l'ecosistema terrestre i són fonamentals per a 
mantenir-lo, i que el dret internacional, reflectit en la Convenció de les Nacions Unides 
sobre el Dret de la Mar, proporciona el marc jurídic per a la conservació i ús sostenible 
dels oceans i els seus recursos. destaquem la importància de la conservació i ús 
sostenible dels oceans i mars i els seus recursos per al desenvolupament sostenible, 
en particular mitjançant la seva contribució a l’erradicació de la pobresa, el 
desenvolupament econòmic sostingut, la seguretat alimentària, la creació de mitjans 
de vida sostenibles i treball decent, i a el mateix temps, la protecció de la biodiversitat i 
el medi marí i les mesures per fer front als efectes de el canvi climàtic. En 
conseqüència, ens comprometem a protegir i restaurar la salut, productivitat i 
resiliència dels oceans i ecosistemes marins i mantenir la seva biodiversitat, promoure 
la seva conservació i ús sostenible per a les generacions presents i futures i aplicar 
efectivament un enfocament ecosistèmic i l'enfocament de precaució en la gestió, de 
conformitat amb el dret internacional, de les activitats que tinguin efectes en el medi 
marí per aconseguir les tres dimensions de el desenvolupament sostenible. " 
La situació actual de Delta de l'Ebre, així com els impactes previstos en relació amb 
l'elevació de el nivell de la mar i els canvis en les dinàmiques sedimentàries continguts 
a la fitxa EpTI 09 han de ser revisats i actualitzats, necessitat que el temporal Glòria i 
les seves gravíssimes conseqüències han mostrat en tota la seva cruesa. El temporal 
Glòria (19-23 de gener de 2020) ha afectat especialment a delta de l'Ebre, però el més 
preocupant és que no ha estat el primer temporal que ha causat danys importants al 
delta ni serà, sens dubte, l'últim. A el respecte, cal assenyalar els pronunciaments 
unànimes de el col·lectiu científic i d'altres col·lectius, com el Col·legi Oficial de 
Geòlegs, que aposten per una solució estructural per garantir l'estabilitat i la 
persistència (és a dir, la resiliència) de delta de l'Ebre com a sistema socioecològic 
únic protegit per la legislació ambiental, solució que passa per la mobilització de 
sediments cap al delta. 
 
Dit això, hem de posar de manifest que les consideracions sobre la situació actual de 
el Delta de l'Ebre, contingudes en la fitxa EpTI09, no fan més que vulnerar els 
compromisos internacionals que l'Estat va assumir en el seu moment, amb la finalitat 
de protegir tots aquells espais que pels seus valors naturals, paisatgístics i, la seva 
vulnerabilitat cada vegada més gran, requereixen l'adopció immediata de mesures 
efectives i eficaces. 
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Segona.- L'actual situació de Delta de l'Ebre i la inactivitat en la implementació de 
mesures efectives en contra del seu debilitament constant, irromp de manera frontal 
contra els principis que imperen en la normativa de protecció d'entorns naturals i la 
seva biodiversitat, recollits i traslladats de la Directiva 92/43 / CEE de Consell, de 21 
de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres, mitjançant l'article 2, de la Llei 42/2007, de 13 de desembre , de el Patrimoni 
Natural i de la biodiversitat (en endavant LPNB), entenent que ha de prevaler en la 
protecció espais protegits, la conservació i la restauració de la biodiversitat i la 
geodiversitat del que hàbitats naturals i, de la fauna i flora silvestres. 
El delta de l'Ebre va ser plenament funcional com a sistema deltaic fins que la 
construcció d'embassaments i la detracció de cabals a la conca esdevenir intensius. 
La pèrdua de funcionalitat de delta es va accelerar en els anys 60 de el passat segle, 
sobretot a conseqüència de la construcció dels embassaments de Mequinensa i Riba-
vermella a la conca baixa. El desenvolupament de el regadiu, que consumeix el 90% 
de l'aigua utilitzada en la conca, i la construcció de prop de 200 embassaments, que 
retenen més de l'99% dels sediments (Ibáñez et al., 1996; Rovira et al., 2015) , han 
suposat una reducció substancial (al voltant de l'40%) de el cabal del riu Ebre en el 
seu curs inferior i han exacerbat els processos d'erosió costanera al delta. 
Concretament, el retrocés de la costa a l'entorn de la desembocadura actual (que 
arriba a superar els 10 m / any) és conseqüència directa de la retenció de sediments 
pels embassaments. En sectors propers, com la platja de la Marquesa, a l'hemidelta 
nord, la influència de l'aportació sedimentari d'origen fluvial és menor, sent la taxa de 
retrocés de la línia de costa de l'ordre de 3 m / any. No obstant això, la cripticitat de la 
situació actual s'accelera pel progressiu debilitament de la platja (és a dir, la reducció 
de el volum de sediment, de cota i d'amplada), que comporta una elevada 
vulnerabilitat davant els temporals. Aquesta debilitat es manifesta també en el cas de 
la barra o fletxa litoral de el Trabucador, a l'hemidelta sud. En aquesta barra, el 
retrocés de la línia de costa es tradueix en la seva migració en direcció a el continent. 
Els temporals que de forma recurrent han afectat la costa i al delta de l'Ebre han 
provocat en diverses ocasions el trencament d'aquesta barra, amb l'obertura de 
bretxes que comunicaven directament les aigües procedents de mar obert amb la 
badia dels Alfacs. 
 
Val a dir en aquest sentit que, la LPNB (art. 5) exigeix als poders públics que s'integrin 
en les polítiques sectorials, com és el cas de la planificació hidrològica, els objectius i 
les previsions necessàries per a la conservació i valoració de la Patrimoni Natural, la 
protecció de la Biodiversitat i la geodiversitat, la conservació i l'ús sostenible dels 
recursos naturals, la prevenció de la fragmentació dels hàbitats i el manteniment i, si 
escau, la restauració de la integritat dels ecosistemes. I és això mateix, el que es 
preveu en els articles 42 i 92 bis de Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (en endavant també TRLA), que 
transposen a l'ordenament jurídic intern, els preceptes de la Directiva 2000/60 / CE de 
Parlament Europeu i de Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un 
marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (en endavant Directiva 
Marc de l'Aigua), per tal d'implementar els objectius mediambientals derivats de la 
planificació hidrològica, el compliment de les normes de protecció i objectius 
ambientals particulars per a cada zona en concret. 
 
Si abans consideràvem que des d'un punt de vista internacional, la interpretació de el 
context i la situació actual de la Delta de l'Ebre, així com les mesures futuribles 
previstes vulneraven els compromisos adoptats a Rio +20, des del punt de vista de 
l'ordenament jurídic intern, les consideracions, observacions, interpretacions i mesures 
previstes en benefici de la resiliència d'aquest espai protegit contingudes en la EpTI09, 
incompleixen tota exigència prevista a la vigent normativa, fragmentant la 
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transversalitat, l'harmonització i la confluència de normes sectorials en matèria 
ambiental. 
 
Resulta exemplar en matèria de persecució i compliment d'objectius ambientals, el 
pronunciament de la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 11 
de setembre de 2012, respecte les exigències i el compliment d'objectius en les Zones 
LIC i els caps de la Directiva 92/43 / CEE: 
 
És molt de tenir en compte que la mateixa Directiva 92/43 / CEE, en el seu article 4.5, 
preveu que, des del moment en què un lloc figuri en la llista aprovada per la Comissió, 
quedarà sotmès al que disposen els números 2 , 3 i 4 del seu article 6 (és a dir, a el 
deure d'adoptar les mesures idònies per evitar el deteriorament dels hàbitats naturals i 
d'espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que hagin 
motivat la designació, en la mesura la qual aquestes alteracions puguin tenir un efecte 
apreciable pel que fa als objectius de la Directiva, així com a la necessària avaluació 
de les repercussions en el lloc d'aquells plans o projectes que, sense tenir relació 
directa amb la gestió d'aquell o sense ser necessaris per a aquesta, puguin afectar de 
forma apreciable a aquest lloc). I, encara és més, d'acord amb el declarat pel Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea, des del moment en què els Estats membres proposin 
determinats llocs per a la seva aprovació com a LIC estan obligats a adoptar les 
mesures de protecció apropiades, i "per tant no poden autoritzar intervencions que 
puguin alterar significativament les característiques ecològiques d'aquests llocs, en 
particular intervencions que comportin el risc de reduir de manera significativa la 
superfície d'un lloc, o de provocar la desaparició d'espècies prioritàries que estiguin 
presents en ell, o, finalment, de tenir com a resultat la destrucció d'aquest lloc o 
l'eliminació de les seves característiques representatives "(sentència de Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, Sala Segona, de 14 de setembre de 2006, i sentència de 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Gran Sala, de 11 de setembre de 2012, i les 
que s'hi citen). " 
 
Entenem en tot cas que, l'avaluació de les repercussions de l'PHE sobre el Delta de 
l'Ebre, des del seu vessant d'espai natural protegit, ha estat un dels aspectes que 
aquesta Confederació ha hagut de conjugar amb la planificació hidrològica, tot i que 
desconeixem en tot cas , si s'han tingut en compte les noves circumstàncies i els 
últims successos esdevinguts en aquest espai, per tal d'assegurar que les mesures 
que s'adoptin no tindran com a resultat la degradació i la posterior destrucció de Delta, 
tal com la resta d'Administracions Públiques, la societat civil i la comunitat científica 
venen reiterant des de fa anys. Es tracta per tant, de donar compliment al que 
jurídicament es va comprometre l'Estat mitjançant la transposició al seu ordenament 
jurídic dels objectius, deures i obligacions previstes en la Directiva 92/43 / CEE. 
 
La implementació d'objectius ambientals en la planificació hidrològica no només 
impedeix que les administracions públiques executin accions en perjudici de la 
singularitat dels espais naturals protegits, sinó que també impedeix que aquestes es 
mantinguin inactives davant situacions d'emergència i de catàstrofe natural, les quals 
ha quedat demostrat científicament, que es repetiran al llarg dels anys i que de no 
afrontar-se, podrien provocar la desaparició de el delta. 
 
Tercera.- El temporal Glòria va negar amb aigua de mar unes 2.000 ha d'arrossars i va 
afectar severament les badies dels Alfacs i de el Fangar, la barra de Trabucador i l'illa 
de Buda, així com instal·lacions d'aqüicultura, construccions, camins i altres elements, 
i va alterar l'hàbitat de nombroses espècies de flora i fauna. La línia de la costa es va 
erosionar fortament en molts trams. El temporal Glòria, en definitiva, ha superat els 
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pitjors pronòstics i escenaris de fenòmens extrems d'onatge i pujada de nivell de la 
mar, mostrant la vulnerabilitat d'aquest territori. 
 
El canvi climàtic i els seus efectes són i seran, cada vegada més, un factor de pressió 
afegit sobre un territori ja extremadament vulnerable. La influència de la mateixa serà 
més evident a mesura que avanci el segle XXI. Aquesta influència es manifestarà de 
manera molt especial pels efectes acumulatius de l'ascens de el nivell de la mar, amb 
una pujada absoluta que podria ser de fins a 1 mo més a finals de segle, amb taxes 
anuals de l'ordre d'1 cm / any (actualment són ja d'uns 0,4 cm / any). En aquest 
context, fins i tot assumint que la freqüència i la intensitat dels temporals no augmenti, 
la gravetat dels efectes serà més gran si no es produeix una adaptació a la nova 
situació. La disminució progressiva d'elevació de delta que fa a la mar pel canvi 
climàtic, agreujada per una subsidència d'1 a 5 mm / any, segons el lloc, faran que el 
delta es vagi situant progressivament per sota el nivell de la mar, amb la corresponent 
problemàtica associada (per exemple, inundació creixent i intrusió salina). Cal 
destacar, no només, l'augment dels riscos d'inundació i de salinització, sinó també la 
pèrdua d'espais naturals i afectació a les activitats econòmiques. Entre els impactes 
més destacats de la pèrdua d'elevació de la plana deltaica s'esperen pèrdues de 
productivitat de el cultiu de l'arròs i de superfície d'arrossar i d'aiguamolls, i canvis en 
la distribució dels hàbitats (veure Sayol i Marc, 2018; Genua- Olmedo, 2016; i Prat et 
al., 2019 per a més informació). 
És per tot això que, a l'empara de l'article 45.2 de la Constitució espanyola i de l'article 
5 de la LPBN, és urgent la presa de decisions ràpides, valents i encertades per al 
restabliment de el trànsit sedimentari cap al delta per evitar que situacions 
catastròfiques, com la provocada pel temporal Glòria, i altres anteriorment, meriten tan 
freqüents que acabin provocant la desaparició efectiva de delta a una velocitat 
impensable fa tan sols unes poques dècades. 
 
Quarta.- Ha de posar-se de manifest que les consideracions contingudes en la EpTI09 
en relació a el procés d'adaptació de el delta i els canvis en les dinàmiques 
sedimentàries, en què es nega que hi hagi pèrdues netes significatives de superfície 
emergida i de el volum de material sedimentari, per tractar-se únicament d'una 
adaptació de la forma de delta, no es tracta d'una consideració objectiva ajustada a la 
realitat actual. Només cal comparar sèries cartogràfiques d'alta resolució, incloent 
dades altimètriques, per demostrar que aquestes afirmacions no se sostenen. A títol 
d'exemple, es pot comprovar la desaparició del camp de dunes de la península de la 
Fangar i de la platja de la Marquesa, format per un gran volum de sorra que antany 
contribuïa a mitigar els efectes dels temporals. Dit això, cal requerir a aquesta 
Confederació que d'ofici, practiqui totes aquelles actuacions necessàries que permetin 
corroborar i contrastar les nostres afirmacions, entenent que aquest organisme 
disposa de mecanismes i dades oficials que poden acreditar o desvirtuar aquest 
al·legat, esperant al seu torn que, en virtut del que disposa el punt 6è de l'article 79 de 
Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Planificació 
Hidrològica (des d'ara també RPH), aquesta petició sigui inclosa en l'informe de 
resultat de les consultes públiques, amb la finalitat de donar compliment dels drets de 
participació pública reconeguts en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es 
regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia 
en matèria de medi ambient (en endavant també LAIPPAJ). 
 
Està també constatat que el delta va deixar de guanyar superfície a partir de la 
construcció extensiva d'embassaments a la conca de l'Ebre, i que la redistribució dels 
sediments existents no és innòcua, ja que comporta una pèrdua d'hàbitats protegits de 
gran valor (com la illa de Buda), de cultius (arrossars), de construccions i 
d'infraestructures. Tot això està lligat a la principal causa de vulnerabilitat de delta de 
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l'Ebre, que no és altra que la manca d'aportacions de sediments, retinguts als 
embassaments, especialment en el de Mequinensa (des de 1966), amb 1.534 hm3 de 
capacitat, i en el de Riba-roja (des de 1969), amb 210 hm3. Naturalment, altres 
embassaments, situats aigües amunt dels anteriors, també tenen la seva quota en la 
retenció de sediments en el conjunt de la xarxa fluvial de l'Ebre, i també s'haurà 
intervenir-hi de manera progressiva. Des del punt de vista de el lliure trànsit 
sedimentari (i de cabals), els embassaments poden ser considerats com trombes en 
un sistema circulatori. 
 
Respecte la viabilitat de la mobilització de sediments des dels embassaments de el 
tram final de l'Ebre, s'afirma categòricament en la fitxa 9, que aquests no són són 
viables, però en cap cas s'aporta alguna referència concreta o avaluació de costos-
beneficis ambientals, econòmics i socials d'aquestes opcions, ni tampoc dels costos 
(de tot tipus) de no actuar, que s'han d'avaluar i que són elevats amb tota probabilitat. 
La motivació i la justificació sobre la no viabilitat de la mobilització de sediments no 
s'ajusta a l'Informe de la Comissió Europea a el Parlament Europeu i al Consell sobre 
l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60 / CE) i la Directiva d'Inundacions 
(2007/60 / CE) de 2019.02.26, en el qual es diu a l'Estat que els seus plans hidrològics 
han de internalitzar els costos ambientals, que han d'incloure els efectes sobre les 
zones costaneres, ja que forma part de la conca hidrogràfica (districte de conca). En 
aquest sentit, també hem de recordar el pronunciament de la Sentència de Tribunal 
Suprem de nombre 1239/2019, de data 11 d'abril 2019, en la qual s'exigia que: 
"La integració, en els plans hidrològics, dels objectius particulars de protecció de la 
Xarxa Natura 2000 és una obligació que estableix l'article 4 de la Directiva Marc de 
l'Aigua. La realització d'actuacions que afectin aquests espais ha de respectar els 
plans de gestió i, en tot cas, ha d'estar acompanyada de les mesures preventives, 
reparadores o de compensació que preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de el 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat. " 
 
És per això que considerem les conclusions esmentades, contingudes en la fitxa de 
l'EpTI 09 sobre el delta de l'Ebre, contràries a l'esperit de les polítiques d'adaptació a la 
canvi climàtic i contradictòries amb la necessitat urgent d'actuar en un territori en 
situació d'emergència ecològica i climàtica, amb risc evident per a la seva pròpia 
supervivència. El retard en l'adopció de la política de mobilització dels sediments dels 
embassaments cap al delta pot significar la ràpida desaparició d'una bona part d'ell 
mateix. El pas següent hauria de ser, raonablement, la realització d'assajos i proves 
pilot de viabilitat i rendiment de el traspàs de sediments, començant per 
l'embassament de Riba-roja. 
 
Cinquena.- El dret a participar de manera efectiva i real en l'elaboració, modificació i 
revisió de plans que preveu el punt 2 de l'article 3 de la LAIPPAJ, no persegueix que 
els poders públics tractin en exclusiva de donar compliment als deures que es li 
atribueixen en matèria de participació, a través de la simple obertura de processos de 
consulta pública en què la ciutadania aporti les seves consideracions, suggeriments o 
dubtes a la respecte, sinó que el precisament exigeix la normativa en matèria de 
participació pública és que la ciutadania, el públic en general, sigui escoltat i tingut en 
compte en la decisions que les administracions públiques adoptin. I ens referim 
precisament a aquestes exigències doctrinals i jurisprudencials, per evidenciar la 
manca d'assumpció de responsabilitats d'aquesta Confederació pel que fa a 
participació pública en matèria ambiental, ja que com és coneguts per tots, els actors 
polítics, socials, econòmics i la societat en general exigeixen l'adopció de mesures 
eficaces contra la desaparició de Delta de l'Ebre. la participació efectiva i real es 
materialitza per la confluència de diferents factors associats entre si, que permeten al 
públic en general el desplegament i l'exercici ple de el dret de participació pública . 
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Com recordarà aquest Organisme la participació pública (font de la llibertat 
democràtica de societats avançades), requereix i exigeix als poders públics capacitat 
d'acceptació de perspectives diferents o alternatives sobre un mateix assumpte, 
qüestió que al Delta de l'Ebre encara no ha estat resolta - recordi si no la Sentència de 
Tribunal Superior de Justícia de Valladolid nombre 4095/2017, de data 29 de 
desembre de 2017, la qual recordava que el s'ha de garantir és una participació real i 
efectiva en la presa de decisions que afectin el medi ambient i que aquesta 
participació implica que se senti precisament a aquells sectors de la societat diferents 
de l'Administració-. 
 
Hi ha unanimitat entre la pràctica totalitat d'actors socials, econòmics, polítics i 
científics de delta sobre la necessitat d'abordar la mobilització de sediments dels 
embassaments, com s'ha posat de manifest mitjançant la formació de la "Taula de 
Consens de Delta", en el marc s'haurien d'adoptar acords sobre el tema que portin a la 
definició i execució de mesures urgents per a l'aportació de sediments a el delta. 
Aquestes propostes s'han d'integrar en la "Estratègia per a la protecció de Delta de 
l'Ebre", a elaborar per la Direcció General de Costes de l'MITECO, en la qual hauria de 
participar també la Direcció General de l'Aigua. Aquesta estratègia hauria d'estar llista 
en no més de 6 mesos amb un calendari d'execució clar i mesures a adoptar ia en 
2021. També s'haurien d'incorporar en el Programa de Mesures de el proper Pla 
Hidrològic de l'Ebre. 
 
Sisena.- Respecte les alternatives considerades en la fitxa EpTI09 sobre la situació 
actual de el Delta de l'Ebre, s'ha de posar de manifest que en cap d'elles es contempla 
la mobilització de sediments cap al tram final de l'Ebre des del sistema d'explotació de 
Mequinensa / Riba-roja / Flix, entès per la nostra part, que aquesta mesura suposaria 
un primer pas cap a la creació d'un Pla Integral de Gestió de sediments de la Conca 
de l'Ebre (PIGSCE) que permeabilitzi en un nombre creixent d'embassaments el flux 
de sediments. 
 
Cap de les propostes i alternativa previstes en el projecte de el Pla Hidrològic de l'Ebre 
són suficients per millorar la resiliència de Delta de l'Ebre i la seva costa, ni van a 
permetre la pervivència dels valors econòmics, socials i ambientals que posseeix, si 
les comparem amb nombrosos estudis científics i tècnics, alguns amb més de 25 anys 
d'antiguitat, sobre aquesta qüestió. 
Qualsevol proposta que es plantegi hauria de tenir en compte les valoracions i 
aportacions de la comunitat científica (evitant instrumentalitzar per defensar posicions 
preestablertes) i dels moviments socials del territori, comptant també amb la 
col·laboració i implicació de les administracions amb competències atribuïdes en 
aquesta qüestió, en virtut dels principis imperants en matèria de participació pública en 
assumptes de caràcter ambiental. 
 
Setena.- Per a la implementació de solucions, considerem que cal dissenyar i 
implementar actuacions a curt, mitjà i llarg termini, sota l'enfocament d'una gestió 
adaptativa. L'estratègia de restauració s'ha de fonamentar en les solucions basades en 
la naturalesa, tal com aconsella la Unió Europea. Es tracta d'actuacions pensades per 
a aprofitar i potenciar els processos naturals en benefici de l'espècie humana sense 
perjudicar (idealment, afavorir) a altres espècies. En el cas que ens ocupa, la clau està 
en aprofitar els fluxos d'aigua, sediments i nutrients per mantenir uns ecosistemes i 
una economia oberts i dinàmics, partint del principi obvi que el delta no pot subsistir 
sense el riu, i el riu no pot subsistir sense aigua, sediments ni nutrients. Per tant, el 
repte principal és la gestió integrada de la conca i un gir copernicà en la gestió dels 
embassaments (i dels sediments en ells retinguts), vinculada a una gestió integrada de 
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la costa. És totalment imprescindible una gestió conjunta de conques fluvials i dels 
trams costaners que cada conca alimenta. 
 
Cal ressaltar en aquest punt, l'errònia interpretació i comprensió per part d'aquesta 
Confederació de el funcionament d'un sistema deltaic, quant es disposa a la fitxa 09 
que: 
 
"En el conjunt de delta hi ha tres espais de funcionament independent: la llera del riu, 
els hemideltes dret i esquerre, i el sistema costaner" 
 
Contràriament al que s'ha exposat, es constata que hi ha a nombrosíssims estudis 
científics, els quals aquesta Confederació també hauria de disposar, en els quals 
s'afirma que aquests tres sistemes estan estretament interrelacionats i s'alimenten 
entre ells en el temps i en l'espai, com es va evidenciar , sense anar més lluny, durant 
el recent temporal Glòria i en moltes altres ocasions. 
Així, considerem que les estratègies futures que haurien d'adoptar en la planificació 
hidrològica de l'Ebre són: 
 
a) L'estratègia a curt termini, orientada a solucionar de forma estructural la 
problemàtica deltaica perquè no es produeixin efectes desitjats dels temporals marins, 
passa per restaurar i mantenir uns sistemes litorals funcionals (platja, dunes i 
aiguamolls) amb una amplada suficient per frenar l'energia de les onades i la inundació 
marina, tenint en compte també l'espai d'acomodació necessari per respondre a la 
pujada de el nivell de la mar. Es tracta, si se li vol dir així, de naturalitzar la franja 
costanera. Això és indispensable en el cas de la platja de la Marquesa, per a la qual 
s'haurà d'analitzar la millor solució tècnica, ambiental, social i econòmica per la seva 
restauració, ja sigui mitjançant l'aportació de sorra o guanyant terreny als arrossars, o 
una combinació d'ambdues. En tot cas, el manteniment dels arrossars a primera línia 
de costa no és viable si aquesta no té una amplada suficient de platja, dunes i 
aiguamolls. En el cas de l'illa de Buda, l'aportació artificial de sorra pot minvar la 
regressió però no detenir-la, llevat que es recuperi l'aportació de sediments fluvials a la 
desembocadura. En el cas de la barra de Trabucador, atès que es tracta d'una barra 
litoral mòbil, l'aportació de sorra ha d'anar dirigida a ajudar al seu procés de 
restauració natural, sense alterar el seu funcionament geomorfològic. En qualsevol 
cas, l'estratègia d'aportar sorra d'unes parts de delta (on s'acumula) a altres (on 
s'erosiona) no és una solució sostenible. Les possibles solucions només es poden 
entendre en el marc d'una aportació de noves fonts de sorra a delta, és a dir, la que es 
pugui transportar des del riu i d'altres possibles fonts externes. 
b) L'estratègia a mitjà i llarg termini passa per la restauració de la connectivitat fluvial i 
el manteniment dels rius com a ecosistemes funcionals. És important remarcar que 
"llarg termini" no vol dir demorar les actuacions, ja que es tracta de planificar i executar 
el by-pass de sediments dels embassaments mitjançant un sistema permanent, 
començant a planificar com més aviat millor, en menys d'un any si fos possible . Això 
és fonamental per a la supervivència de la franja i dels ambients costaners, que 
necessiten les aportacions de sediment ara retingudes als embassaments per 
compensar la regressió costanera, la subsidència de el delta i l'increment de la nivell 
de mar. La paradoxa és que s'estan creant deltes artificials a la cua dels 
embassaments (que sovint acaben convertint-se en espais protegits) a costa de 
degradar els deltes naturals, amb la consegüent desaparició d'espais naturals protegits 
(com és el cas de l'illa de Buda) i de platges que també són espais naturals amb 
importants usos socioeconòmics sotmesos a les dinàmiques fluvial i marina. Per 
canviar la tendència regressiva i de degradació accelerada de delta de l'Ebre és 
necessari restablir, al menys parcialment, el transport de sediments cap a la costa, el 
que significa una aportació de sorra a la desembocadura de fins a 300.000 a 400.000 
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tones anuals, que seria el necessari per aturar la regressió. A la plana deltaica caldria 
una aportació de llims, a través de la xarxa de reg, de l'ordre d'1 milió de tones anuals, 
tractant-se de l'únic element compensatori de la subsidència i la pujada de el nivell de 
la mar. En aquest cas, si la disponibilitat de sediments és menor, hauria de plantejar-
se la opció d'aportar sediments a les zones més baixes, de manera que els requisits 
d'aportació serien inferiors. En qualsevol cas, el riu encara té capacitat de transportar 
aquests volums amb el règim actual de cabals, cosa que ja no succeiria amb el règim 
de cabals ecològics tal com està formulat actualment en el Pla Hidrològic de la Conca 
de l'Ebre (PHCE) ( veure Ibáñez et al., 2020). Per tant, és també essencial redefinir els 
cabals ecològics al riu, seguint les directrius de les Instruccions de Planificació 
Hidrològica i de la disposició addicional desena de el Pla Hidrològic Nacional, relativa 
a el Pla Integral de Protecció de Delta de l'Ebre. 
 
Òbviament, el dèficit de sediments anirà augmentant amb l'acceleració de la pujada de 
la nivell de la mar, i això farà que la mobilització progressiva de sediments des de 
diferents embassaments de la conca sigui cada vegada més urgent. les 
característiques 
 
tècniques dels sistemes de transvasament i la qualitat i quantitat dels sediments 
acumulats s'hauran d'estudiar en detall per a cada embassament, tenint en compte 
també treballs previs, i plans de monitorització. La realització d'una prova pilot a 
l'embassament de Riba-roja amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat d'un sistema 
permanent de transport és molt urgent. 
 
Considerem imprescindible incorporar a el Programa de Mesures de ve PHCE la 
realització d'una prova pilot de transvasament de sediments des de l'embassament de 
Riba-roja, considerant la proposta elaborada en aquest sentit per l'Agència Catalana 
de l'Aigua. 
 
Vuitena.- Amb el canvi climàtic i la pressió atròpica, la quantitat i regularitat dels cabals 
serà totalment diferent. No s'haurien de basar els cabals de el futur en sèries de el 
passat quan els models discrepen del que indiquen les sèries. Seria desitjable i 
saludable que l'EpTI reconegués aquesta situació i proposés nous escenaris de futur 
que contemplin el dèficit d'aigua per als regadius actuals i futurs, amb l'objectiu de 
mantenir uns cabals ambientals suficients i conservar o restaurar els ecosistemes del 
riu Ebre i del seu delta. L'altra alternativa és assumir la liquidació funcional de el curs 
inferior del riu Ebre i la desaparició progressiva del seu delta. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de la Presidència, i amb unanimitat 
dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Que es tingui per presentat aquest escrit, sigui admès i en conseqüència es 
tinguin en compte les al·legacions interposades en relació la fitxa 09 sobre la 
resiliència de Delta de l'Ebre, de l'Esquema Provisional de Temes Importants, de el 
projecte de Pla Hidrològic de l'Ebre en tràmit d'aprovació. 
 
Segon.- Que sent estudiades i tingudes en compte les nostres al·legacions, es doni 
una resposta fonamentada a totes elles, corroborant i contrastant d'ofici la veracitat de 
les nostres afirmacions mitjançant els estudis tècnics i científics disponibles. 
 
Tercer.- Que en relació a la resiliència de Delta de l'Ebre, sigui incloses en el projecte 
de l'PHCE les següents mesures i actuacions: 
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· Restaurar una amplada de platja suficient en els llocs on sigui necessari per 
minimitzar els danys dels temporals (re naturalitzar la franja costanera) (caldrà estudiar 
quina és la millor solució tècnica per aconseguir-ho i per al seu manteniment en el 
temps). 
 
· Restaurar el flux d'aigua i sediment al riu Ebre seguint directrius científiques i 
tècniques avalades per estudis existents i per nous estudis, i també d'acord amb les 
conclusions de la "Taula de Consens de Delta", prèvia execució d'una o més proves 
pilot a Riba-roja per avaluar el millor sistema de transvasament de sediments (més 
endavant caldrà pensar en fer permeables a el transport de sediments riu avall a altres 
embassaments situats aigües amunt a fi d'alliberar material de qualitat a llarg termini). 
 
· Augmentar els cabals ecològics per garantir la supervivència de el Delta de l'Ebre i el 
bon estat ecològic del riu i dels ambients de transició, considerant la proposta de 
l'Agència Catalana de l'Aigua. La proposta de "cabals ambientals" prevista en el EpTI 
09 ja ha estat desqualificada per diversos informes i estudis (veure Ibáñez et al., 2020) 
i per la pròpia UE a l'octubre de 2003. Els estudis tècnics per als Plans de Conca de 
l'Ebre han estat poc transparents i no es basen en estudis científics avalats per la seva 
publicació en revistes científiques. 
 
 
PUNT 12è.- Expedient 1055/2020. Moció presentada pel grup comarcal d'ERC per 
mostrar el rebuig a la invasió de competències que suposa la Llei Espanyola de 
Bombers. 
 
Presenta el punt la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, proposant de la 
moció. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, representant de Ciutadans, que diu que votarà 
en contra de la proposta, perquè no entenc que aquesta proposta sigui una invasió de 
competències, sinó que millora en temes com la prevenció i actuació en cas 
d’incendis, així que pensa que és una llei que està ben feta, i remarca que ha posat 
d’acord a grups tant diversos com Unidas Podemos i a Vox. 
 
Seguidament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup Movem Terres de l’Ebre, que 
exposa que hi ha dos debats sobre aquesta llei, una que fa referència a les 
competències i l’altra al contingut de la llei que a la moció presentada no se’n parla. 
 
Sobre les competències el Sr. Jordan exposa que estan d’acord amb el contingut, i 
creu que la llei envaeix competències de la Generalitat de Catalunya i també sobre els 
bombers de Barcelona, i per aquest motiu votaran a favor de la proposta presentada. 
 
Però remarca el Sr. Jordan, que la Generalitat ha de fer autocrítica, perquè tenen una 
llei de l’any 1998 que no esta actualitzada, i la Llei de Bombers pretén regular la 
manera de relacionar-se amb altres cossos, municipis, etc. I més important encara, 
garantir uns drets laborals i d’unes infraestructures correctes per a aquest col·lectiu, i 
és per això que ha rebut el suport de molts de col·lectius professionals de bombers. 
 
En tercer lloc, intervé el Sr. Martínez, conseller del grup comarcal del PSC, que diu 
que no li sorprèn la velocitat en mostrar la seva disconformitat amb tot allò que no surti 
del Parlament de Catalunya, com ho fan sempre, vinguin d’on vinguin les coses i 
encara que hi hagi beneficis o no per al conjunt de la ciutadans. 
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Afegeix el Sr. Martínez, que la Llei encara està en tràmit Parlamentari, i encara es pot 
pactar o arribar a acords, però ja es veu que no estan per a això, i afegeix, que com 
saben, la política la fan persones amb diferents maneres de pensar que arriben 
acords per beneficis a la ciutadania. Recorda quan estaven en contra de que la gent 
es posiciones per la Llei Aragonés al Parlament de Catalunya, perquè encara estava 
en tràmit parlamentari, però ara ja no ho recorden. 
 
Al Sr. Martínez, no li agrada quan es parlar de de demanar als Polítics catalans votin 
en contra d’aquesta moció, i pregunta a qui consideren un polític català, per finalitzar, 
remarca que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta. 
 
Tot seguit, intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu que 
votaran a favor de la moció, perquè entenen que aquesta llei té un rerefons 
recentralitzador de competències autonòmiques cap al Govern Central. Això farà que 
el Ministeri d’interior pugui regular coses tant bàsiques com l’idioma de les 
comunicacions, el tancament de parcs de bombers, la manera de fer comunicacions, 
drets laborals, promocions internes, etc. 
 
Finalment, pel grup comarcal d’ERC, intervé el Sr, Faura, President del consell 
comarcal i membre del grup proposant de la moció, que agreix els vots a favor a la 
moció. 
 
El Sr. Faura vol respondré a les paraules del Sr. Martínez, on li diu que no és que 
estiguin sempre en contra de tot el que ve de Madrid, però si mira el contingut de la 
llei veurà clarament que hi ha una invasió de competències de la Generalitat. I per una 
altra banda, el que estan fent, precisament és fer política perquè estan debatent sobre 
una qüestió política, i que no hi ha cap problema en posicionar-se en contra d’una 
proposta de llei, igualment després es podrà arribar a acords. I quan es refereixen a 
polítics catalans, són aquells que han sigut elegit per les circumscripcions catalanes. 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions, els consellers i consellers voten la 
proposta següent: 
 
No sorprèn la voluntat centralitzadora del govern estatal, que ja el 2018 es va 
presentar una proposició de llei sobre el cos de bombers que finalment no va tirar 
endavant. Ara, de nou, trobem dos textos que, en cas de ser aprovats, suposaran una 
pèrdua d’autonomia per als territoris que, com Catalunya, tenim un model propi de 
seguretat i emergències. Són el “Proyecto de acuerdo del consejo de ministros por el 
que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición 
de Ley de coordinación de los Servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamentos en el marco del sistema nacional de protección civil” I preocupa 
especialment que aquest debat es produeixi precisament ara, en mans del govern del 
PSOE i PODEMOS. 
 
A Catalunya, els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i l’any 1994 es va 
aprovar la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d'incendis i de salvaments de Catalunya, i LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya. Normativa que permet desenvolupar les competències exclusives 
en prevenció d’incendis i protecció civil, i que estableixen el model català, un model 
propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa). 
 
A més, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 132, estableix que les 
competències en protecció civil són pròpies. També l’article 176, s’indica que els 
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efectes de col·laboració amb l’estat espanyol no ha d’alterar la titularitat de les 
competències que ens corresponen en matèria d’emergències i catàstrofes. 
 
Els textos presentats pel govern espanyol, suposen una clara invasió de 
competències, tan autonòmiques com locals. El PLEGEM concretament, preveu 
òrgans de coordinació i direcció estatals i complementaris als ja previstos als plans 
d’emergències de Catalunya, incloent l’obligació d’establir comitès de 
direccióautonòmics complementaris als que tenim i fins i tot la potestat de l’estat de de 
planificar i conduir les operacions sobre el terreny. 
 
La Ley de bomberos pretén regular aspectes de comunicació, formació i direcció, quan 
per exemple ja existeix una escola de bombers que es va integrar a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya l’any 2007. Els bombers són recursos operatius 
integrats en els plans d’emergències de Catalunya que treballen coordinadament amb 
altres cossos i amb la coordinació de protecció civil i la direcció de la conselleria 
d’Interior. 
 
En definitiva són textos que pretenen homogeneïtzar els cossos sota la coordinació 
única centralitzada i en mans de l’estat espanyol. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta dels grups comarcals d’ERC i Junts, 
i amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals del grup d’ERC, els 7 membres 
presents del grup de Junts i els 2 membres del grup Movem Terres de l’Ebre, i amb els 
vots en contra dels 3 consellers comarcals del grup del PSC i del conseller comarcal 
de Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers estatal perquè suposa 
una clara invasió de competències. 
 
Segon.- Demanar al govern espanyol la retirada de les iniciatives “Proyecto de 
acuerdo del consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de 
Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los Servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamentos en el marco del sistema nacional de 
protección civil”. 
 
Tercer.- Exigir al govern espanyol el respecte a l’autonomia i competències territorials 
per desenvolupar el seu propi model d’emergències. 
 
Quart.- Demanar a tots els diputats i diputades catalans que votin en contra dels 
textos en totes les fases del debat parlamentari. 
 
Cinquè.- Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i les 
persones que treballen en el sector de les emergències per la feina que realitzen, 
sovintamb condicions extremes. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al 
Govern Espanyol, a la conselleria d’Interior i a les associacions de professionals de 
bombers i a Bombers per la República. 
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PUNT 13è.- Propostes d’urgència. 
 
Proposta A. Aprovació del document  Ampliació de l’Addenda al Contracte 
programa  per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb 
l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020. 
 
Proposta B. Donar compte de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la 
Sra. Maria Jesus Casals, del grup del PSC. 
 
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 24 membres presents, 
l’aprovació de les urgències i les debaten 
 
Proposta A. Aprovació del document  Ampliació de l’Addenda al Contracte 
programa  per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb 
l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020. 
 
Amb data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació  la col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d’igualtat pel període 2016-
2019. 
 
Des de l’any 2017 fins l’any 2019, s’han signat diferents addendes d’actualització, que 
concretaven determinades condicions de prestació de serveis i de finançament i també 
que han anat incloent diferents fitxes de serveis. 
 
Ara, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, te la intenció que el pròxim contracte programa quadriennal doni un salt 
qualitatiu en l’avaluació d’impacte de les polítiques, potenciar la prevenció i abordar 
íntegrament les necessitats de les persones i la comunitat i per això s’està negociant 
en l’actualitat en les entitats municipalistes. 
 
Per garantir la seguretat jurídica dels serveis que es presten i el seu finançament, el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, va 
prorrogar les condicions de l’exercici 2019 per a l’exercici 2020, mentre no se signa el 
nou Contracte Programa quadriennal,  
La situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de 
precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció d’ingressos de 
les persones que han perdut la feina o perquè han vist dràsticament disminuït el volum 
d’activitat, com també per l’especial incidència que pot tenir la malaltia en els 
col·lectius amb més fragilitat perquè presenten malalties cròniques o també per raó de 
l’edat.  
 
D’altra banda, la situació perllongada de confinament de la COVID-19, també ha 
provocat un augment dels indicadors d’incidència de la violència masclista contra les 
dones i els seus fill i filles. La previsió és que la crisi social i econòmica que seguirà a 
la crisi sanitària agreugi aquesta tendència. És per això que cal també adoptar 
mesures extraordinàries i ampliar el finançament de la Fitxa 6 “Sistemes de resposta 
urgent per a dones que es troben es situació de violència masclista i els seus fills i 
filles“ que s’havia previst per aquest 2020.  
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Que la pandèmia ha accentuat així mateix el risc de pobresa infantil. Actualment, hi ha 
un elevat nombre de famílies amb infants i adolescents menors d’edat que necessiten 
una ajuda de l’administració per tal de poder fer front a les despeses d’alimentació. 
Aquestes necessitats s’han intensificat degut a l’agreujament de situacions de 
precarietat econòmica, a l’aparició de situacions de vulnerabilitat sobrevingudes arran 
de la crisi, del tancament dels menjadors escolars i la no prolongació de les beques 
menjador escolars, que es produeix sempre en el període d’estiu però que en l’actual 
context de pandèmia ha suposat un gran impacte per a aquestes famílies. Per aquest 
motiu es vol reforçar el finançament als ens locals en concepte d’alimentació infantil. 
 
En aquest sentit s’amplia l’Addenda extraordinària COVID 19 amb dos noves mesures: 
  
1-Ajuts a l’alimentació infantil. 
 
Aquesta addenda abasta el període de l’1 d’agost fins al 15 de setembre de 2020, 
període en què no estan actives les ajudes del Departament d’Educació en concepte 
d’alimentació. 
 
Els objectius a assolir són els següents: 
 
-Proporcionar ajudes a les famílies amb infants i adolescents menors al seu càrrec que 
no poden satisfer les necessitats d’alimentació suficients i adequades a aquests nens i 
nenes, especialment en el cas de les famílies en les que ha aparegut aquesta situació 
de forma sobrevinguda per l’actual situació d’emergència.  
 
- Continuar ajudant amb l’alimentació a aquelles famílies els infants de les quals 
estaven becats/des per menjadors escolars i que la interrupció del període escolar ha 
agreujat la situació de carència alimentària.  
 
- Incrementar l’ajuda a aquelles famílies que essent ja beneficiàries d’ajudes socials 
(d’urgència, banc d’aliments, ...), necessiten més suport en l’alimentació infantil per un 
agreujament de la seva situació de vulnerabilitat i per trobar-se en risc de pobresa 
severa 
 
Que el DTSF ha acordat la següent aportació al Consell Comarcal del Baix: 57.536 
euros  
 
2- Ajudes d’urgència social per a garantir la cobertura de la cura i les necessitats 
bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament,  
quarantena i confinament (AUS AQC) 
 
Es tracta de donar resposta immediata des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social a una 
situació de necessitat produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst com és el 
fet de l’obligació de tenir cura d’un infant durant 10 o 14 dies; evitant conseqüències  
que puguin accentuar-ne la precarietat i les situacions de vulnerabilitat social en les 
que puguin trobar-se aquestes famílies, a persones que no disposen de recursos 
econòmics suficients per afrontar-les i que no estan en condicions d’aconseguir-los o 
rebre’ls d’altres fonts, o bé famílies monoparentals on l’adult ha de quedar-se cuidant 
l’infant i/o adolescent.  
 
Com a criteri general, les persones que hi accedeixin hauran d’haver esgotat totes les 
possibilitats de prestacions econòmiques a les quals la persona usuària tingui dret, 
tant les corresponents a les administracions públiques com a institucions d’iniciativa 
social.  
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Aquestes ajudes són incompatibles en els següents supòsits: 
 
- Percebre de la Renda Garantida de Ciutadania i/o Ingreso Mínimo Vital; 
- Tenir dret a permisos, baixes i altres situacions anàlogues en l’àmbit laboral 
que comportin una ajuda econòmica a la conciliació mantenint el lloc de treball; 
- Percebre la prestació d’atur, jubilació o incapacitació temporal de la Seguretat 
social; 
- Percebre altres pensions, prestacions o ajuts que garanteixin situacions 
anàlogues 
 
L’actuació consistirà en proporcionar ajudes de fins a 300 euros a les famílies amb 
infants i adolescents que tinguin al seu càrrec, que necessiten de la seva cura, que es 
trobin en situació d’aïllament, quarantena o  confinament per ser positiu COVID o 
contacte estret de positiu, o bé residir en zones de confinament, i que, en cas de no 
disposar d’aquest ajut, no poden satisfer de forma immediata les necessitats bàsiques 
(vestit, alimentació, allotjament en condicions per assegurar un correcte aïllament) ni 
proporcionar la cura essencial i adequada a aquests nens i nenes. 
 
Que el DTSF ha acordat la següent aportació al Consell Comarcal del Baix: 50.000 
euros  
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta d’urgència, i amb unanimitat dels 
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el document d’Ampliació de l’Addenda al Contracte programa entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre 
per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de 
la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020 
 
Segon. Donar a aquest acord la tramitació corresponent per a la seva efectivitat, 
facultant a la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris. 
 
 
Proposta B. Donar compte de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la 
Sra. Maria Jesus Casals, del grup del PSC. 
 
Vist l'escrit presentat per la Sra. Maria Jesús Casals Vilaubí a data 30 d’octubre de 
2020 que diu: 
 
“Amb data 15 de juliol de 2019 vaig prendre  possessió com a Consellera Comarcal 
 
Fins a dia d’avui he estat desenvolupament les tasques de Consellera Comarcal del 
Baix Ebre en el grup del  Partit del Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés 
(PSC-CP)  i, per motius personals, he decidit renunciar a l’acta de consellera comarcal 
que avui ocupo. 
 
Per això, 
 
SOL.LICITO 
 
que es doni tràmit a la meva renúncia com a consellera comarcal del Baix Ebre”  
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat dels 23 membres presents 
dels 25 que conformen legalment la corporació comarcal, ACORDA: 
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Primer- Quedar assabentat de la renúncia de la condició de consellera comarcal de la 
Sra. Maria Jesús Casals Vilaubí. 
 
Segon- Declarar l'existència d’una vacant de conseller comarcal del grup PSC. 
  
Tercer- Comunicar de forma immediata aquest acord a la Junta Electoral Central 
perquè expedeixi la credencial de conseller comarcal en el suplent corresponent que, 
tenint en compte l'acta de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 28 de juny de 
2019, correspon al Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero. 
 
 
 
PUNT 20è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
En aquest punt demana la paraula la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de 
Junts, que demana al Sr. President que es convoqui tots els mesos la Comissió 
Informativa d’Atenció a les Persones, ja que creuen important tenir informació sobre 
aquests assumptes amb la pandèmia que estem vivint, i també per poder fer les seves 
aportacions. 
 
El Sr. Faura, li respon que ho transmetrà al President de la Comissió Informativa per 
tal que la convoqui tots els mesos. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 14:50 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del 
President  
 
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA 


