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ACTA 11/2020 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier      
      
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviño i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep  
Galbe Mauri, Eladi  
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Jordan Farnós, Jordi 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Osorio Canterero, Francisco Javier (pren possessió al punt 2n) 
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 27 de novembre 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 24 de novembre 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 1088/2020. Presa de possessió del conseller comarcal Sr. 
Francisco Javier Osorio Cantarero 
 
PUNT 3r.-  Expedient 1164/2020. Donar compte de resolucions de Presidència 
 
PUNT 4rt.- Expedient 998/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb la 
cambra de Comerç de Tortosa per a l'impuls del comerç electrònic en l'àmbit comarcal 
 
 PUNT 5è.- Expedient 980/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de Sol·licitud 
Subvenció Programa "Treball a les 7 Comarques: Baix Ebre Avant". Convocatòria 
2020-2021 
  
PUNT 6è.- Expedient 1048/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol·licitud 
de subvenció JOVES EN PRÀCTIQUES DE GARANTIA JUVENIL. CONVOCATÒRIA 
2020. JENP_2020 
  
PUNT 7è.- Expedient 1081/2020. Aprovació, si s'escau, de l'annex als conveni de 
delegació de competències en matèria de gestió i tractament de residus, costos 
exercici 2021 
  
PUNT 8è.- Expedient 1125/2020. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda al conveni per a 
la gestió de A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA 
  
PUNT 9è.- Expedient 1097/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de Sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Tarragona per al servei d'Habitatge d'urgència social 
 
 PUNT 10è.- Expedient 1131/2020. Aprovació, si s'escau, de les Bases atorgament 
ajuts per atendre situacions d'urgència puntuals i necessitats bàsiques de 
subsistència-Exercici 2021 
  
PUNT 11è.- Expedient 1132/2020. Aprovació, si s'escau de les Bases atorgament ajuts 
d'urgència social sobre pobresa energètica-Exercici 2021 
  
PUNT 12è.- Expedient 1133/2020. Aprovació, si s'escau, de les Bases ajuts per 
garantir la cobertura i les necessitats bàsiques d'infants i adolescents durant els 
períodes d'aïllament, quarantena i confinament en famílies en situació de precarietat 
econòmica i/o vulnerabilitat social-exercici 2021 
 
PUNT 13è.- Expedient 1050/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
ajuntaments de la comarca per al finançament del transport escola no obligatori, curs 
2020-2021 
  
PUNT 14è.- Expedient 1051/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
ajuntaments de la comarca per a finançament de transport escolar post-obligatori, curs 
2020-2021 
  
PUNT 15è.- Expedient 763/2019. Aprovació, si s'escau, de l'addenda al conveni signat 
amb la Diputació de Tarragona per implementació del programa ACTIO 
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 PUNT 16è.- Expedient 1038/2020. Aprovació, si s'escau, del 9è expedient de 
modificació de Crèdits de l pressupost de l'exercici 2020 
  
PUNT 17è.- Expedient 923/2020. Aprovació, si s'escau, del Pressupost comarcal de 
l'exercici 2021 
 
 PUNT 18è.- Expedient 1155/2020. Proposta de Presidència de suport a la Moció 
presentada pel Consell Esportiu del Baix Ebre per demanar la declaració de l'esport 
com a bé essencial 
  
PUNT 19è.- Propostes d'urgència 
 
PUNT 20è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que 
és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
En primer lloc al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre es fa la lectura del 
manifest pel Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.  
 
Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes 
polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta 
data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des de 
llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els 
àmbits per a erradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que 
diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors 
masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es 
tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal. 
 
És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra 
les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels 
drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, 
ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí 
que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes 
les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i ex 
parella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema 
privat, però també aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i 
que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per 
raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat 
d’explotació sexual o altres. 
 
Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i, 
afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les 
violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan 
extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han 
estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de 
violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. 
 
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, 
adaptant- se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia 
exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als 
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agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual per a continuar 
mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència 
psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat 
habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció 
social o l’augment del teletreball. S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi 
de recursos econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i 
per tant dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han produït agressions 
sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha persones professionals 
formades en matèria de violències sexuals. També en el món virtual, l’increment de les 
violències en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la 
seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través 
d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de 
confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, 
joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles. 
 
Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de 
resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les 
víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que, 
constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en 
vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la vida 
pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. 
Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i 
violència. 
 
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien 
ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i 
les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la 
proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per a 
nosaltres. 
 
Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el 
control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples 
campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les 
violències. 
 
Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que 
perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, 
precisament, quan s’ha produït el desconfinament. 
 
El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament 
històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís 
en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les 
violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les 
supervivents. 
 
Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que 
han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les 
associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula 
l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més 
que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la vida 
digna de les dones i les nenes. 
 
Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones 
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amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar. 
Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan 
tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas 
endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. 
 
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el 
moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu 
veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, 
sobretot, a les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les 
cases on hi ha el seu victimari. 
 
Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu 
que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu 
responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà 
espai per a la impunitat. 
 
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també 
còmplice en la construcció d’aquest món millor. 
 
 
PUNT 1r.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha 
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24 
consellers comarcals presents, l’acta 10/2020 de la sessió ordinària de data 30 
d’octubre de 2020. 
 
PUNT 2n. Expedient 1088/2020. Presa de possessió del conseller comarcal Sr. 
Francisco Javier Osorio Cantarero. 
 

El President del Consell anuncia que la Junta Electoral Central  ha emès les 

credencials del conseller comarcal el Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero en 

substitució, per la renúncia de la Sra. Maria Jesús Casals Vilalbí.  

 

Seguidament passa a  prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució, 
d’acord amb l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General, en relació amb el 
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 

 

El President pregunta: “Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de Conseller Comarcal amb lleialtat al Rei i 

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 

d’Autonomia?”. 

 

El Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero: “ Sí, prometo. ”. 

 
PUNT 3r. Expedient 1164/2020. Donar compte de resolucions de Presidència 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2020-
0294 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1916/2019 -- Múltiples interessats -- PROVISIÓ DE LLOC DE 
TREBALL ÀREA D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ. 
ORIENTADOR/A PROGRAMA ENFEINA'T. DESEMBRE 2019 -- 

1916/2019 
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RP 2020-
0291 

SIA 2165410 -- Expedient 1138/2020 -- F43049337 SAT 
GRANJA EL PILAR DE L ALDEA NUM 400 CAT -- 
PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO 
D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA 
- GRANJA EL PILAR L'ALDEA -- 

1138/2020 

RP 2020-
0292 

SIA 2165410 -- Expedient 1138/2020 -- F43049337 SAT 
GRANJA EL PILAR DE L ALDEA NUM 400 CAT -- 
PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO 
D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA 
- GRANJA EL PILAR L'ALDEA -- 

1138/2020 

RP 2020-
0293 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 302/2020 -- 
Múltiples interessats -- Sol·licituds Ajuts Urgència Social per 
subministraments exercici 2020 -- 

302/2020 

RP 2020-
0290 

SIA 2165362 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1144/2020 -- 
52608646X JUAN JOAQUIN VENTURA ANGLES -- JOAN 
VENTURA ANGLES. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA NOVEMBRE 
2020 -- 

1144/2020 

RP 2020-
0289 

SIA 2126667 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1157/2020 -- 
47822308H ESTEFANIA CALABUIG MARTINEZ -- suspensió de 
contracte per mutu acord Estefania Calabuig Martínez 22-11-
2020 -- 

1157/2020 

RP 2020-
0288 

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

1034/2020 

RP 2020-
0286 

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

1118/2020 

RP 2020-
0287 

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

1035/2020 

RP 2020-
0285 

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1123/2020 -- 
B43615442 ALTIUS SERVEIS I RECURSOS SL -- Gestió 
instal·lacions juvenils 2020 -- 

1123/2020 

RP 2020-
0283 

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1123/2020 -- 
B43615442 ALTIUS SERVEIS I RECURSOS SL -- Gestió 
instal·lacions juvenils 2020 -- 

1123/2020 

RP 2020-
0282 

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1136/2020 -- 
40928639R JOSEP MARIA BELTRAN SUBIRATS -- 
reconeixement triennis Josep Maria Beltran Subirats -- 

1136/2020 

RP 2020-
0284 

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1123/2020 -- 
B43615442 ALTIUS SERVEIS I RECURSOS SL -- Gestió 
instal·lacions juvenils 2020 -- 

1123/2020 

RP 2020-
0280 

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 723/2020 -- 
CONTRACTE DE SERVEIS - ELABORACIO DE PLA DE 
REACTIVACIO ECONOMICA -- 

723/2020 

RP 2020-
0281 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1004/2020 -- 
CONTRACTACIÓ TÈCNIC DE GESTIO ADMINISTRATIVA - 
RECURSOS HUMANS - ROGER ROVIRA MASSANA -- 

1004/2020 

RP 2020-
0279 

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

2620/2017 
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RP 2020-
0278 

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1111/2020 -- 
Contractació  educadora social interina  a l'EAIA. Sra. Ariadna 
Laura Castañeda Caballé -- 

1111/2020 

RP 2020-
0277 

SIA 2126638 -- Expedient 114/2019 -- 47855531Y GUSTAVO 
ADOLFO PORRES GIL -- Contractació educador social Servei 
Diürn-Gustau Porres -- 

114/2019 

RP 2020-
0276 

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1123/2020 -- 
B43615442 ALTIUS SERVEIS I RECURSOS SL -- Gestió 
instal·lacions juvenils 2020 -- 

1123/2020 

RP 2020-
0275 

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

465/2020 

RP 2020-
0274 

SIA 2126677 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 751/2020 -- 
PREMI EMPRENEDURIA 2020 -- 

751/2020 

RP 2020-
0273 

SIA 2126660 -- Expedient 1057/2020 -- CONTRACTACIÓ 
ARQUITECTE TÈCNIC -- 

1057/2020 

RP 2020-
0272 

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

726/2020 

RP 2020-
0271 

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-
0269 

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1093/2020 -- 
Pagament AIM curs 2019/2020 mes de març. Presentades fins el 
28-09-2020. -- 

1093/2020 

RP 2020-
0270 

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-
0268 

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-
0267 

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-
0266 

SIA 2126638 -- Expedient 1763/2019 -- 40924738X VERONICA 
TURÓN RIBES -- Contractació treballadora familiar Veronica 
Turon Ribes -- 

1763/2019 

RP 2020-
0265 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1079/2020 -- CONTRACTACIÓ A L'ÀREA D'ACTIVACIÓ 
ECONÒMICA DE 2 TECNICS/ES REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
(Plans reactivació socioeconòmica COVID 19) -- 

1079/2020 

RP 2020-
0264 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1079/2020 -- CONTRACTACIÓ A L'ÀREA D'ACTIVACIÓ 
ECONÒMICA DE 2 TECNICS/ES REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
(Plans reactivació socioeconòmica COVID 19) -- 

1079/2020 
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RP 2020-
0263 

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 - QÜESTIONS 
JUDICIALS -- 

2037/2018 

RP 2020-
0262 

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

749/2020 

RP 2020-
0261 

SIA 2126652 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1073/2020 -- 
Q0801031F Entitat col·laboradora Barcelona -- EXPROPIACIO 
PORCIÓ DE FINCA RUSTICA A L'AMETLLA DE MAR - 
TERRENYS DEIXALLERIA -- 

1073/2020 

RP 2020-
0260 

SIA 2126658 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 876/2020 -- 
Gratificacions extraordinàries exercici 2020 -- 

876/2020 

RP 2020-
0259 

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1063/2020 -- 
Contractació netejadora interinitat baixa malaltia Elena Nesteryuk 
-- 

1063/2020 

RP 2020-
0258 

SIA 2126767 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1039/2020 -- 
Cost efectiu dels serveis 2019 -- 

1039/2020 

RP 2020-
0256 

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

795/2020 

RP 2020-
0257 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1033/2020 -- 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 2a adjudicació -- 

1033/2020 

   
 
PUNT 4t.- Expedient 998/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb la 
cambra de Comerç de Tortosa per a l'impuls del comerç electrònic en l'àmbit 
comarcal. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre  i la Cambra de Comerç de Tortosa han manifestat 
l’interès en explorar vies de col·laboració, principalment degut a que la naturalesa 
d’ambdues entitats les fa altament complementàries i a que l’activitat de promoció i de 
dinamització empresarial va en la línia de treball de les dos entitats.  
 
L’impacte de la COVID19 en el teixit empresarial del territori ha provocat que les 
empreses hagin de buscar nous models de promoció del producte, sent la tecnologia 
la seva gran aliada. Així, la promoció del comerç electrònic ha de ser una de les grans 
prioritats tant d’administracions públiques com de l’àmbit privat.  
 
Des de les administracions cal impulsar i promoure tot aquests tipus d’iniciatives, ja 
que moltes empreses estan apostant pel comerç electrònic com a valor afegit i per 
donar sortida a més producte fora del seu entorn habitual. Molts emprenedors es 
llancen directament a negocis exclusivament online, per tots els beneficis i avantatges 
que té treballar amb el comerç electrònic. 
 
El futur del comerç electrònic  és, segons diversos estudis, molt esperançador, i ja 
pronostiquen que experimentarà un creixement molt notable en els propers anys, i cal 
estar-hi preparats.  
 
La Cambra de Comerç de Tortosa està engegant el projecte “Que cap empresa 
tanqui”,  amb l’objectiu de de col·laborar en l’adaptació al nou paradigma social i 
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econòmic, ,en un projecte innovador i disruptiu, apostant per la transformació digital i 
la sostenibilitat en tots els àmbits per la reactivació de l’economia de les Terres de 
l’Ebre. 
El projecte vol fomentar l’adaptabilitat del màxim nombre d’empreses al comerç 
electrònic i digital, i la promoció del producte local entre el propi territori.  
 
L’objectiu del Consell Comarcal és poder col·laborar econòmicament al projecte, així 
com poder formar part dels òrgans de coordinació del projecte, per tal d’implementar-lo 
amb les màximes garanties.  
 
La duració mínima d’aquest acord serà d’1 any. . Per tal d’e configurar i comparar el 
nivell de col·laboració entre ambdues parts, a fi de mantenir l’equilibri necessari de 
col·laboració, s’estableix un llindar de col·laboració de 4.000€ per a l’any 2020.  
 
L’impacte econòmic derivat de la signatura d’aquest conveni, en termes de despesa 
per al Consell Comarcal , serà de 4.000€ euros, corresponents a la col·laboració i 
participació del CC  en el projecte. 
 

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 de col·laboració a signar amb la Cambra de Comerç de 
Tortosa. 
 
Segon.  Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 5è.- Expedient 980/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
Sol·licitud Subvenció Programa "Treball a les 7 Comarques: Baix Ebre Avant". 
Convocatòria 2020-2021. 
 
El Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i 
econòmic: projecte Treball a les 7 comarques posa a disposició de les entitats locals 
de les comarques seleccionades pel Govern una sèrie d'eines que permeten millorar el 
coneixement de les característiques del teixit productiu del territori com a base per al 
disseny i implementació de les accions ocupacionals i de desenvolupament local, 
identificar i donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny 
dels projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a 
les persones desocupades del territori d'una forma coherent i complementària, així 
com contribuir a una millora de la integració vertical i horitzontal de les actuacions 
sectorials en una perspectiva d'avançar cap a la territorialització de les polítiques 
ocupacionals i de desenvolupament local, per aconseguir un major impacte de les 
actuacions públiques al territori. Aquestes eines corresponen a un conjunt de 
programes i tipus d'acció en el marc d'una Carta de serveis per tal que cadascuna de 
les comarques participants formulin un únic projecte integrat d'abast territorial que 
respongui a les seves característiques i necessitats, i que compti amb el suport dels 
principals actors públics i privats. 
 
La Resolució TSF/2471/2020, de 5 d’octubre, obre la convocatòria per a l’any 2020 per 
a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb 
més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques  
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D’acord amb aquesta Resolució,  les accions ocupacionals i de desenvolupament local 
que es subvencionaran per donar compliment a l’objecte del Projecte Treball a les 7 
comarques són: 

 
.Programa 1: Personal directiu, tècnic i de suport al projecte de dinamització comarcal 
.Programa 2: Programa de foment del desenvolupament local 
.Programa 4: Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’acollir-se a aquesta convocatòria i, 
amb aquesta finalitat, ha preparat un projecte que preveu el següent 
desenvolupament: 
 
Contractació de personal:  
Personal per a la gestió del projecte i impulsar les actuacions de suport al teixit 
empresarial i a les persones demandants d’ocupació per afavorir el desenvolupament 
local de la comarca del Baix Ebre. 
Programa 360. L’Agència del Baix Ebre amb el sector manufacturer: 
Proporcionar a  les microempreses i pimes del sector manufacturer un suport amb una 
assistència professional i individualitzada, mitjançant assessors experts, que impulsi la 
consolidació del seu negoci, el seu creixement i com a conseqüència la creació 
d’ocupació.  
 
Assistència tècnica per al disseny d’un centre de recursos formatius per al 
sector manufacturer 
Dissenyar i posar a punt un centre integral de recursos formatius, especialitzat en 
donar servei a les empreses manufactureres de la Comarca del Baix Ebre, per 
programar una oferta formativa que permeti a les persones treballadores i 
desocupades actualitzar  les seves competències i/o adquirir-ne de noves. 
Assistència tècnica per a la consolidació d’un nou sistema de governança de les 
polítiques actives d’ocupació al Baix Ebre 
Consolidar un nou sistema de governança, per mitjà de l’Òrgan de l’Acord Territorial, 
de les polítiques actives d’ocupació a la comarca com a continuïtat del procés de 
cooperació territorial del Baix Ebre, entre actors públics, privats i comunitat educativa, 
per a la reactivació de l’economia i l’ocupació. 
Comunicació i difusió de les accions del projecte 
Informar, difondre i comunicar de manera específica totes les accions del projecte de 
dinamització comarcal per arribar a la ciutadania i al teixit productiu local com a màxim 
beneficiaris de les actuacions programades. 
Seminaris de màrqueting digital: 
Oferir a les empreses els coneixements necessaris per a la creació d’una estratègia de 
màrqueting i lloc web competitiva per millorar la seva visibilitat online, millorar i 
incrementar la seva productivitat i millorar el seu rendiment, per tal que repercuteixi en 
la creació d’ocupació. 
Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre: 
Fomentar la inserció sociolaboral de les persones en situació de desocupació a través 
de serveis de suport i acompanyament en la recerca i millora professional, serveis de 
mediació  laboral, i serveis d’atenció i suport a les empreses.  
 
El present Pla d’Execució Anual del projecte Treball a les 7 comarques: Baix Ebre 
Avant – Període 2020_2021 està conformat per la següent agrupació de beneficiaris: 
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-Consell Comarcal del Baix Ebre 
 

-Baix Ebre Innova, SL 
 
on l’entitat local representant de l’agrupació de beneficiaris serà el Consell Comarcal 
del Baix Ebre. L’acció que executarà l’entitat Baix Ebre Innova, SL serà l’acció 1.2, que 
correspon al codi de Identificació 1.2.1: Personal de suport a la gestió del projecte de 
dinamització comarcal. La resta d’accions seran executades pel Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
 
Amb la voluntat de donar continuïtat a l’execució d’un Programa que està força 
consolidat a la Comarcal, l’objectiu que persegueix el  Consell Comarcal Baix Ebre 
amb la sol·licitud d’aquest programa, és el desenvolupament d’actuacions 
ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones desocupades i el foment del 
desenvolupament local a la comarca. 
 
Atès que la celebració de la sessió plenària estava prevista en data  posterior a la data 
de finalització del termini per presentar la sol·licitud, essent que es tractava d’una 
actuació administrativa urgent, fent ús de les atribucions que li ’atorga el Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el President va resoldre la presentació. 
 
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 resolució de Presidència i, conseqüentment, que el Consell 
Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria de subvencions destinades als 
Programes de suport al desenvolupament local, d’acord amb el que disposa la 
RESOLUCIÓ TSF/2471/2020, de 5 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 
7 comarques, en relació amb l’ORDRE TSF/158/2020, de 21 de setembre, de 
modificació de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local i la mateixa ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol. 
 
L’entitat local representant de l’agrupació de beneficiaris serà el Consell Comarcal del 
Baix Ebre 
 
Segon- Aprovar el document tècnic que preveu un cost total de les accions 
sol·licitades de 430.968,45 € i sol·licitar una subvenció de 387.871,60 €, d’acord amb 
el següent detall: 
 

Programa Codi 
Acció 

Identificació Denominació de l’acció Cost Total de 
l’Acció 

1 1.1 

1.1.1 
Pròrroga de la directora del projecte de 
dinamització comarcal 

33.528,35€ 

1.1.2 
Pròrroga de la tècnica de suport a les 
empreses  

30.454,56€ 
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1.1.3 

Contractació d’un/a tècnic/a 
dinamitzador/a de projectes 
ocupacionals i de desenvolupament 
local: Territori Educador  

27.204,97€ 

1.2 1.2.1 
Personal de suport a la gestió del 
projecte de dinamització comarcal 

36.839,23€ 

2 

2.1 

2.1.1 
Programa 360. L’Agència del Baix 
Ebre amb el sector manufacturer 

39.809,00€ 

2.1.2 
Assistència tècnica per al disseny d’un 
centre de recursos formatius per al 
sector manufacturer 

22.385,00€ 

2.1.3 

Assistència tècnica per a la 
consolidació d’un nou sistema de 
governança de les polítiques actives 
d’ocupació al Baix Ebre 

     9.075,00€ 

2.2 2.2.1 
Comunicació i difusió de les accions 
del projecte 

14.949,55€ 

2.5 2.5.1 
 
Seminaris de màrqueting digital 
 

12.000,00€ 

4 4.1 4.1.1 
Dispositiu d’inserció sociolaboral del 
Baix Ebre 

204.722,79€ 

   Cost Total Accions 430.968,45 € 

   Subvenció Sol·licitada (90%) 387.871,60 € 

 

 
Tercer. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i famílies per 
a la seva efectivitat 
 
 
PUNT 6è.- Expedient 1048/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
sol·licitud de subvenció JOVES EN PRÀCTIQUES DE GARANTIA JUVENIL. 
CONVOCATÒRIA 2020. JENP_2020. 
 
El Consell Comarcal, te entre les seves finalitats la d’oferir al ciutadà una sèrie de 
serveis que faciliten el seu dia a dia i repercuteixen positivament en el benestar de la 
societat. El ventall de tasques i serveis públics que gestiona i coordina el Consell 
Comarcal del Baix Ebre és ampli i transversal i en destaca l’atenció a les persones en 
l’àmbit de la ocupació.  
 
Com a entitat amb voluntat d’actuar en matèria de polítiques actives d’ocupació, 
desenvolupament local i promoció de l’ocupació, és aquest servei d’atenció a les 
persones un dels més demandats en relació a la millora de l’ocupabilitat i la inserció 
sociolaboral de la població  en situació de desocupació.  
 
Aquest servei comporta la necessitat de intermediar amb les persones i empreses de 
la comarca. Pel que fa a les persones, els serveis que ofereix l’ens comarcal es 
centren en l’atenció a les persones que es troben amb dificultats per incorporar-se al 
mercat de treball, oferint-los acompanyament en la recerca de feina, formació i borses 
d’ofertes que connecten a la persona amb l’empresa. 
 
L’ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores 
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per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya i la RESOLUCIÓ TSF/2537/2020, de 8 d’octubre obre la convocatòria, per a 
l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació 
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 528091). 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha acollit a aquesta convocatòria i ha presentat 
una sol·licitud per a la contractació de 3 persones joves amb tres perfils diferenciats, 
un/a auxiliar administratiu/va, un/a administratiu/va i un tècnic publicista audiovisual, 
mitjançant les quals vol aconseguir un doble objectiu. L’adquisició, mitjançant l’exercici 
pràctic, de les aptituds i actituds per al seu propi desenvolupament professional i la 
millora dels servei que s’ofereixen a les persones de la comarca 
 
La quantia del mòdul de subvenció, d’acord a la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre 
SF/115/2018, de 12 de juliol és d'11.000,00 € per persona contractada. 
 
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 presentació de la sol·licitud per tal que el Consell Comarcal del 
Baix Ebre s’aculli a la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de 
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP), d’acord 
amb la RESOLUCIÓ TSF/2537/2020, de 8 d’octubre i la sol·licitud de 33.000 € per a la 
contractació de 3 joves en pràctiques, amb tres perfils diferenciats, un/a auxiliar 
administratiu/va, un/a administratiu/va i un tècnic publicista audiovisual 
 
Segon.  Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
PUNT 7è.- Expedient 1081/2020. Aprovació, si s'escau, de l'annex als conveni de 
delegació de competències en matèria de gestió i tractament de residus, costos 
exercici 2021. 
  
Presenta el punt el President del Consell Comarcal del Baix Ebre, el Sr. Faura. 
 
En primer lloc el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, exposa que es una pujada 
derivada per un increment derivat de la Generalitat de Catalunya, i que ens hem d’anar 
acostumant a aquesta pujada ja que esta previst que continuï pujant fins al 2023, És un sí 
crític ja que considera que es podia mirar d’arreglar aquest tema. 
 
El Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre, diu que voten a 
favor de la proposta, ja que són uns costos derivats d’un increment de la Generalitat d’un 
11% i de les despeses de portar els residus a Tivissa. 
 
En tercer lloc, intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu que 
voten a favor de la proposta. 
 
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu que 
votaran en contra de la proposta presentada, ja que tot i que se’ns ha explicat que la 
capacitat de l’abocador del Mas de Barberans està al màxim i que s’han de portar residus 
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a l’abocador de Tivissa, no veiem aquest increment de costos de gairebé 500.000 € amb 
IVA inclòs, si ens diuen que els preus del tractament són igual a un abocador que a l’altre. 
Afegeix la Sra. Zaragoza que l’informe presentat pel COPATE no creu que estigui en la 
mateixa línia que en l’acord que ens han presentat. 
 
Per finalitzar intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que 
votaran a favor de la proposta ja que aquest increment ve derivat de l’increment que ha 
fet la Generalitat de Catalunya. 
 
Un cop acabat el debat, els conselles i conselleres presents voten la proposta següent: 
 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels 
ajuntaments de la comarca en matèria de residus. El conveni signat per regular la 
delegació de competències disposa que aquest document es completarà cada any amb 
un annex que definirà exactament les prestacions objecte de les competències delegades 
i el seu cost. 
 
Actualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei a través del seu ens 
instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-. 
 
El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa adjudicatària i el servei 
de tractament amb mitjans propis. 
 
El COPATE ha traslladat al Consell Comarcal del Baix Ebre el cost aplicable a partir del 
proper dia 1 de gener de 2021. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Gestió Ambiental, amb els vots a favor dels 11 membres del grup 
comarcal d’ERC, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC, els dels dos 
membres del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre i el del membre de Ciutadans, 
i amb els vots en contra dels 7 membres del grup comarcal de Junts, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i tractament de residus a la 
comarca del Baix Ebre que seran efectius per a l’exercici 2021 i fins que s’acordi una 
modificació dels mateixos, d’acord amb el següent resum: 
 

RESUM COSTOS GESTIÓ RESIDUS BAIX EBRE 2021 

     

     
Municipi Serveis recollida Inversions Tractament i altres TOTAL 

     
Aldea, l' 146.233,99 39.333,36 128.079,84 313.647,20 

Aldover 18.850,94 6.887,60 21.093,01 46.831,56 

Alfara de Carles 12.874,83 4.656,23 13.178,36 30.709,42 

Ametlla de Mar, l' 373.249,07 117.092,07 440.189,32 930.530,46 

Ampolla, l' 320.436,17 56.637,65 218.972,02 596.045,84 

Benifallet 21.479,60 9.487,52 22.473,15 53.440,27 

Camarles 116.394,30 31.036,47 129.600,90 277.031,67 

Deltebre   541.373,38 541.373,38 

Paüls 12.422,33 5.877,97 11.083,04 29.383,34 
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Perelló, el 137.128,97 36.085,63 133.049,09 306.263,69 

Roquetes 305.201,32 55.435,98 305.264,92 665.902,23 

Tivenys 22.369,33 8.774,69 28.394,05 59.538,07 

Tortosa   1.400.266,31 1.400.266,31 

Xerta 44.940,32 11.714,21 48.835,65 105.490,18 

TOTAL 1.531.581,18 383.019,39 3.441.853,04 5.356.453,61 

 
 
 
Segon- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, trametre 
per a la seva signatura el document que recull el detall i l’import dels serveis a prestar a 
cada municipi i facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la 
signatura de tots els documents necessari per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 8è.- Expedient 1125/2020. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda al conveni 
per a la gestió de A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA. 
 
En data 05.02.2018 el Departament de Justícia i el Consell Comarcal del Baix Ebre 
van signar un conveni de col·laboració per a la gestió del Servei d’Informació 
Mediadora per a l’impuls i difusió de la mediació, atès que el Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya com a òrgan adscrit al Departament competent en matèria de 
dret civil, te l’objecte de promoure i administrar la mediació i de facilitar que s’hi pugui 
accedir d’acord amb la  Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret 
privat.  L’article 21.a) de la Llei esmentada assenyala com una de les funcions 
d’aquest Centre la de fomentar i difondre la mediació 
 
 El Consell Comarcal del Baix Ebre té interès a promoure i difondre la mediació en el 
seu àmbit de competència, amb l’objectiu de facilitar la gestió pacífica dels conflictes 
que puguin sorgir entre els ciutadans i ciutadanes de l’àmbit territorial del Consell 
Comarcal, amb la col·laboració del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
 
Tant el Departament de Justícia com el Consell Comarcal, per tant,  consideren que és 
necessari seguir impulsant a Catalunya el coneixement i el recurs a la mediació i a 
altres mètodes de gestió i resolució de conflictes, tant de caràcter extrajudicial com 
intrajudicial, en el màxim d’àmbits socials i en tots els ordres jurisdiccionals, amb 
l’objectiu que les persones afectades puguin afrontar, gestionar i resoldre els conflictes 
que pateixin amb una major responsabilitat, implicació i autonomia i amb una major 
eficiència i celeritat que la pròpia dels processos judicials, contribuint igualment a la 
descongestió de la càrrega de treball dels òrgans jurisdiccionals i a l’assoliment de 
millors resultats en la gestió de conflictes poc aptes per ésser resolts per via judicial. 

 
El conveni signat en data 05.02.2018 disposa,  en el Pacte novè del Conveni que 

aquest tindrà una vigència des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2020, i 

d’acord amb l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, en qualsevol moment abans de la finalització del termini els signants podran 

acordar unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre 

anys addicionals. 

 
En aquest marc, el departament de Justícia ha fet arribar el document de pròrroga.  
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
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Comarcal de Servei a les Persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el document Addenda al Conveni entre el Departament de Justícia i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre per a la gestió del Servei d’informació Mediadora que 
seguidament es transcriu: 
 

ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’INFORMACIÓ MEDIADORA 
 
REUNITS 

 

D’una part, el senyor Xavier Bernadí i Gil, director general de Dret i d’Entitats 

Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,  en virtut del 

nomenament efectuat mitjançant Decret 84/2016, de 19 de gener (DOGC núm. 

7041, de 20.01.2016) que actua en representació d’aquest Departament per 

delegació de la consellera de Justícia, conferida mitjançant la Resolució 

JUS/1040/2017, de 12 de maig (DOGC núm. 7371, de 17.05.2017). 

 

I de l’altra, l’Excm. Xavier Faura Sanmartín president que actua en representació 

d’aquest Consell Comarcal en virtut de les facultats que li són atribuïdes per acord 

plenari de data 27.11.2020 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar el present acord i 

 

MANIFESTEN 

 

1.Que és necessari seguir impulsant a Catalunya el coneixement i el recurs a la 

mediació i a altres mètodes de gestió i resolució de conflictes, tant de caràcter 

extrajudicial com intrajudicial, en el màxim d’àmbits socials i en tots els ordres 

jurisdiccionals, amb l’objectiu que les persones afectades puguin afrontar, gestionar 

i resoldre els conflictes que pateixin amb una major responsabilitat, implicació i 

autonomia i amb una major eficiència i celeritat que la pròpia dels processos 

judicials, contribuint igualment a la descongestió de la càrrega de treball dels 

òrgans jurisdiccionals i a l’assoliment de millors resultats en la gestió de conflictes 

poc aptes per ésser resolts per via judicial. 

 

2. Que en data 05.02.2018 el Departament de Justícia i el Consell Comarcal del 

Baix Ebre van signar un conveni de col·laboració per a la gestió del Servei 

d’Informació Mediadora per a l’impuls i difusió de la mediació. 

 

3. Atès el que es disposa en el Pacte novè del Conveni en quant a la vigència del 

mateix  

 

Novè.  El present Conveni tindrà una vigència des de la seva signatura fins al 31 de 

desembre de 2020, i d’acord amb l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic, en qualsevol moment abans de la finalització del 



 
 
 

 
 
 

17 

termini els signants podran acordar unànimement i de forma expressa la pròrroga 

per un període de fins a quatre anys addicionals. 

 

PACTES 

 

Primer. Prorrogar el Conveni  

 

Prorrogar la vigència del conveni fins al 31 de desembre del 2024. 
 
 

Segon. Trasllada  aquest acord al  Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 9è.- Expedient 1097/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per al servei d'Habitatge 
d'urgència social. 
  
La  Llei 12/2007 d’11 d’octubre  de Serveis Socials de Catalunya, i concretament al 
catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis 
Socials, estableix que dins l’àmbit de l’atenció primària, els serveis residencials 
d’estada limitada, en les seves vessants de servei d’acolliment d’urgència i de servei 
temporal en l’àmbit de la marginació social, són de competència de l’administració 
comarcal. 
 
El Decret 142/2010 d’11 d’octubre pel qual s’aprova la cartera de servei socials regula 
a l’apartat 1.1.3.1  el Servei d’acolliment residencial d’urgència com a prestació 
garantida i servei bàsic. Aquest supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals 
i d’urgència. El servei d’acolliment residencial d’urgència pot prestar-se en un 
establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat. Va 
destinat a la població en general en greu risc social. 
 
La forma de prestació és en establiment residencial o mitjançant formules alternatives. 
 
Els serveis d’acolliment d’urgència depenen dels ens locals, i la Generalitat de 
Catalunya aporta, mitjançant el contracte programa, finançament per a l’atenció 
d’aquestes situacions d’urgència que requereixen una actuació des de la proximitat. 
 
 La xarxa d’acolliment residencial d’estada limitada inclou la residència temporal per a 
persones adultes en situació d’exclusió social i l’acolliment residencial d’urgència.  
 
Al Baix Ebre, només l’Ajuntament de Tortosa disposa d’un recurs d’urgència propi 
destinats a les víctimes de violència de gènere.  
 
L’objectiu del Consell Comarcal del Baix Ebre és oferir un sistema de resposta urgent 
que faciliti acolliment temporal, de curta durada,  a les dones, i a les seves filles i fills a 
càrrec, que es troben en situacions de violència masclista, per tal de garantir-ne la 
seguretat personal. 
 
En aquest context, des del Consell Comarcal del Baix Ebre està en disposició de 
signar un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió de la 
gestió d’un habitatge de titularitat pública administrat per l’Agència d’Habitatge de 
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Catalunya que no disposa de les altes de subministraments ni de mobiliari i que cal 
habilitar per a la seva posada en funcionament 
 
Per tal de finançar aquest actuació tant necessària a la comarca, la Presidència del 
Consell ha sol·licitat una subvenció nominativa de 20.000 euros a la Diputació de 
Tarragona. 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Servei a les Persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de Tarragona, 
per import de 20.000 € per al finançament de l’adequació d’immobles destinats al 
Servei comarcal d’acolliment residencial d’urgència 

 
Segon. Trasllada  aquest acord a la Diputació de Tarragona i facultar el President del 
Consell per a la signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de 
l’acord. 
 
PUNT 10è.- Expedient 1131/2020. Aprovació, si s'escau, de les Bases atorgament 
ajuts per atendre situacions d'urgència puntuals i necessitats bàsiques de 
subsistència-Exercici 2021. 
 
La urgència social és la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, 
extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic 
d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat 
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no 
disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions 
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 
 
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per 
poder atendre adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 
13/2006), que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre habilitarà, per a l’exercici 2021, d’una partida amb 
una dotació de 10.000,00 euros, per atendre les urgències socials. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Servei a les Persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per atendre 
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2021, 
amb el text annex. 
 

BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS PER ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA 
PUNTUALS I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A L’ANY 2021 

 
 

1. Naturalesa jurídica i dotació pressupostària 
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Els ajuts contemplats en aquestes bases seran considerats despesa de dret públic.  
 
Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari, no essent de contingut jurídic impossible ni 
contradictori amb l'anterior prescripció el fet que (principalment per limitacions pressupostaries) 
el personal tècnic de referència dels Serveis Socials Bàsics pugui limitar els ajuts a persones 
físiques que reuneixin els requisits objectius contemplats i, en cas necessari, prioritzar els 
casos amb major puntuació, segons el barem establert.  
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 
 
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per poder atendre 
adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 13/2006), que són 
compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 
El pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’exercici 2021 preveurà una dotació de 
10.000,00 euros, per atendre les urgències socials. 
  
 

2. Concepte d’urgència social 

 
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que 
requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció 
de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què 
es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no 
estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 
 
Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics a les 
quals la persona usuària tingui dret i les corresponents a altres administracions i institucions 
d’iniciativa social. 
 
Es podran tramitar en concepte d’ajuts d’urgència social aquells casos en què la persona no ha 
pogut sol·licitar l’ajut dins del termini establert, però el necessita urgentment segons la valoració 
de l’equip professional. En aquest cas, caldrà el compromís de la persona per sol·licitar-lo a la 
institució pertinent i en el termini establert. 
 
 

3. Persones beneficiàries 

 
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades als municipis 
de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació del serveis social bàsic amb el 
Consell Comarcal i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o 
exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè 
no tenen ingressos o aquests són insuficients. 
 

4. Tipologia dels ajuts d’urgència social 

 
4.1. Alimentació, higiene, roba i calçat. 
 
-L’alimentació en situacions conjunturals puntuals d’atenció social urgent sempre i quan no 
puguin ser cobertes pel projecte Tiquet Fresc, pel Banc d’Aliments o per altres vies de caire 
social. 
 
-Productes higiene personal, roba i calçat.  
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4.2. Habitatge 
 
-Ajut destinat a persones que acreditin risc greu de possibilitat de perdre l’habitatge per no 
poder afrontar els rebuts impagats de lloguer o de quotes de préstec hipotecari (únicament la 
part del préstec que afecta l’habitatge), sempre i quan no puguin acollir-se a mediació efectiva 
o a altres convocatòries d’ajuts, entre els quals, els de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. 
 
-Ajuts complementaris per a la contractació d’un habitatge de lloguer. 
 
-Ajuts per mantenir les condicions mínimes d’higiene i habitabilitat de l’habitatge. 
 
-Ajudes per l’adquisició d’equipament bàsic i imprescindible de primera necessitat per 
l’habitatge habitual. 
 
-Ajuts destinats a cobrir les despeses urgents d’estada puntual, adreçada a col·lectius 
vulnerables que necessiten atenció i, en cas de no rebre-la, corrin un risc greu 
d’abandonament.  
 
 
4.3. Subministraments  
 
Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament d’aigua, llum i gas en casos 
en què es posi de manifest que aquesta és la única opció alternativa per evitar un tall de 
subministrament que provocaria un greuge important a la família, sempre i quan no puguin 
acollir-se a ajuts d'urgència social específics regulats a l'empara de a la Llei 24/2015 del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
 
4.4. Atenció a menors en situació de risc  
 
-Pagament puntual de serveis i recursos necessaris per atendre els menors en els casos en 
què el/la progenitor/a no compti amb ingressos econòmics suficients i no tingui suport familiar. 
 
-Ajuts per adquisició de llibres i material curricular obligatori per alumnes de Primària i Eso que 
assisteixin a centres escolars de la comarca del Baix Ebre, excepte Tortosa, sempre i quan no 
puguin acollir-se a altres convocatòries d’ajuts.              
 
-Ajuts per adquisició d’ordinadors portàtils i llicències per alumnes de Primària i ESO que 
assisteixin a centres escolars de la comarca del Baix Ebre, excepte Tortosa sempre i quan no 
puguin acollir-se a altres convocatòries d’ajuts i que s’acrediti pel centre formatiu que siguin 
estrictament necessaris i obligatoris pel desenvolupament del curs acadèmic 
  
4.5. Atenció sanitària  
 
Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts pel Sistema de la 
Seguretat Social que eviten el deteriorament de la salut física i/o psíquica amb el corresponent 
informe mèdic (medicaments, llet maternitzada, ulleres graduades, tractaments terapèutics 
infantils, odontologia, etc.). 
 
 
4.6. Desplaçaments  
 
Desplaçaments puntuals o associats a transport o trasllats en situacions especials i sempre que 
no estiguin coberts per altres Administracions. 
 
 
4.7. Altres 
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Pagament d’altres conceptes no inclosos en els apartats anteriors, i que es valori pel 
professional la necessitat de cobrir-los i evitar així una situació d’exclusió social o el risc de 
patir-la. 
 
 
 Exclusions 
 
S’exclou expressament d’aquesta convocatòria les ajudes per menjadors escolars, el material 
escolar, el transport escolar, les quotes de l’Ampa, les ajudes per assistència a llars d’infants, 
les ajudes per a activitats extraescolars, els ajuts individuals per matriculacions a cicles 
formatius de grau mitjà i superior i les matriculacions universitàries. 
 
 

5. Quantia màxima dels ajuts  

 
Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud d’ajut a la 
convocatòria de l’exercici 2021, amb un import màxim de 600 €  
 
 

6. Valoració de la situació de necessitat  

 
La valoració de la situació de necessitat és l’element definitori bàsic per poder tenir accés a les 
prestacions d’urgència social i s’ha de fer tenint en compte les condicions econòmiques, socials 
i familiars del beneficiari o beneficiària.  
 
 

7. Criteris de concessió 

 
Els criteris generals bàsics que cal tenir en compte per valorar la situació d’urgència social per 
atorgar ajuts econòmics a les persones individuals, famílies i/o unitats de convivència són els 
següents:  
 
- Que hi hagi una situació de necessitat social i/o vulnerabilitat puntual.  
- Que la necessitat s’ajusti a la tipologia dels ajuts establerts.  
- Que sigui una situació sobrevinguda no prevista.  
- Que els deutes corresponguin a conceptes bàsics.  
- Que hi hagi voluntat efectiva i susceptibilitat de seguiment de superar la situació d’adversitat.  
 
7.1  Valoració econòmica  
Per establir la situació econòmica de la família o la unitat de convivència, s’establirà el nivell 
d’ingressos nets percebuts pels membres de la llar durant els tres mesos anteriors a la data de 
sol·licitud.  
 
S’entén per ingressos el següent:  
 
- Ingressos del treball per compte aliena  
- Beneficis i pèrdues del treball per compte propi  
- Pensions, subsidis i prestacions socials  
- Rendes de capital i de la propietat  
- Ingressos percebuts per menors  
 
Per determinar els nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de renda de  suficiència de 
Catalunya. (569,12 € ).  
 
A fi d’establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars, s’utilitzaran els 
trams establerts per l’estadística amb la fórmula de càlcul següent:  
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Per a cada adult de més a la llar: IRSC x 0,5  
Per a cada menor de més a la llar: IRSC x 0,3  
 
Els ingressos mensuals nets familiars màxims per sol·licitar l’ajuda l’any 2021, seran els 
següents:  
   

Unitat familiar  

Un adult 
569,12 

Un adult i un menor* 
739,86 

Un adult i dos menors 
910,59 

Un adult i tres menors 
1.081,33 

Dos adults 
853,68 

Dos adults i un menor 
1.024,42 

Dos adults i dos menors 
1.195,15 

Dos adults i tres menors 
1.365,89 

Tres adults 
1.138,24 

Tres adults i un menor 
1.308,98 

Tres adults i dos menors 
1.479,71 

Tres adults i tres menors 
1.650,45 

*Menor de 18 anys 

En cas de revisió de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya es procedirà a 
l'actualització immediata de les quanties anteriors adequant-les al mencionat indicador. 
 

TAULA DE PUNTUACIÓ PER LA VALORACIÓ ECONÒMICA Punts 

Ingressos inferiors al 25% dels ingressos màxims mensuals 60 

Ingressos entre el 25 i el 50% dels ingressos màxims mensuals 45 

Ingressos entre el 50 i el 75% dels ingressos màxims mensuals 30 

Ingressos entre el 75% i el 100% dels ingressos màxims mensuals 15 

 
 
7.2  Valoració social i familiar  
 
L’equip professional del Servei Bàsic d’Atenció Social emetrà un informe socioeconòmic amb 
els  indicadors següents : 
 
TAULA DE PUNTUACIÓ PER A LA VALORACIÓ SOCIAL 
 
1. COMPOSICIO FAMILIAR:  4  punts 
 

1. Família nombrosa: 2  punts 
2. Família monoparental : 2 punts 
 

2. SITUACIO SOCIO-FAMILIAR 
 
En relació a la família: 18 punts 
 

• Drogodependències: 2 punts 

• Negligència en el compliment de les obligacions alimentaries, d’higiene, salut o 
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educatives: 2 punts  

• Dificultats d’integració social: 2 punts 

• Violència familiar: 2 punts 

• Atur: 2 punts 

• Problemes d’habitatge: 2  punts 

• Dificultats en les relacions familiars: 2 punts 

• Discapacitats: 2 punts 

• Problemes de salut: 2 punts 
 
En relació als infants 18 punts 
 

1. Dificultats d’escolarització (absentisme escolar, desescolaritzacio, inadaptació 
escolar...): 2 punts 

2. Necessitats educatives especials: 2 punts 
3. Consum de substancies tòxiques: 2 punts 
4. Activitats marginals: 2 punts 
5. Explotació laboral: 2 punts 
6. Manifestació conductual de risc en la qual intervé un servei especialitzat: 2 punts 
7. Problemes de salut: 2 punts 
8. Discapacitats: 2 punts 
9. Dificultats d’integració social: 2 punts 

 
 
7.3 Valoració i atorgament d’ajuts 
 
Les prestacions seran puntuades segons el resultat de la suma entre la valoració econòmica i 
la valoració social.  
 
No es valorarà cap petició que no compti amb la sol·licitud formal d’ajut i que vagi 
acompanyada de l’informe socioeconòmic emès pel professional de l’àmbit social que, en 
caràcter perceptiu, complirà el model establert per l’ens comarcal amb la corresponent 
informació, com a mínim, de caire econòmic i social que es requereix avaluar a través 
d’aquestes bases de convocatòria.  
 
El percentatge de la prestació es determinarà segons la següent taula: 
 

De 15 a 50 punts: 50% 
De 51 a 100 punts: 100% 

 
L’import de l’ajut es determinarà aplicant el percentatge obtingut a partir de la taula anterior a la 
base que representarà la quantia sol·licitada que, en cap cas, ni de forma acumulada ni 
conjunta, superarà els 600 € anuals.  
 
De forma excepcional i degudament acreditat amb el pertinent informe social, es podrà avaluar, 
per part de la coordinació del departament, l’atorgament íntegre o parcial de l’ajut diferent del 
percentatge resultant de la valoració ordinària i atenent a la quantia proposada pel professional 
de l’àmbit social.  
 
Tal com disposa la base segona, els ajuts s’atorgaran en funció de la partida pressupostària. 
Quan es produeixi l’esgotament econòmic de la partida no es podran atendre més sol·licituds, a 
excepció que es doni el cas d’una nova ampliació de la partida corresponent.  
 
 

8. Lloc de Presentació i documentació. Procediment de tramitació i atorgament. 

 
Documentació a aportar pel sol·licitant 
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Les sol·licituds, segons el model establert en l’annex, es presentaran preferentment al registre 
general del Consell Comarcal del Baix Ebre, acompanyades de la documentació necessària 
que acrediti la situació econòmica i familiar. 
 
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent 
del procediment administratiu  
 
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per valorar els 
ajuts és: 
 
- DNI/NIE del sol·licitant 
 
- Documentació acreditativa de la situació econòmica durant els tres mesos anteriors a la data 
de la sol·licitud: extractes bancaris dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud 
 
-Documentació acreditativa de la sol·licitud de l’ajut. 

 
En cas de mancar algun d’aquests documents o ser defectuosos,  es sol·licitarà la seva 
esmena i/o aportació i, un cop esmenada la documentació, 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.  
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, o de forma motivada 
sol·licita una pròrroga,  s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud i es procedirà a 
l’arxiu de l’expedient. 
 
Documentació interna 
 
La sol·licitud es complementarà amb el pertinent informe socioeconòmic del treballador/a- 
educador/a social valorant la sol·licitud, amb el vistiplau de la coordinació del Departament. 
 
Procediment d’atorgament 
 
Les sol·licituds d’ajut s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre general del Consell 
Comarcal del Baix Ebre i s’atorgaran fins a esgotar la corresponent partida pressupostària.  
 
 
L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant resolució de la Presidència del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la 
sol·licitud. Si transcorre el termini esmentat sense resolució, l’ajut es considerarà denegat.  
 
Es donarà compte de les sol·licituds aprovades a la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones del mes següent al seu atorgament. 
  
 

9. Pagament i justificació 

 
 
9.1. En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per a 
efectuar el pagament  
 
9.2. Atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina l’ajut i sempre als efectes de garantir 
el seu destí efectiu, el pagament,  prèvia autorització del beneficiari a través d’una cessió del 
crèdit,  es realitzarà directament al proveïdor del servei o subministrament que es tracti o bé a 
alguna entitat social que hagi assumit la despesa. 
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10. Termini 

 
Els ajuts es podran sol·licitar des de la data d’aprovació d’aquestes bases fins el dia 30 de 
novembre de 2021.  
  
 

11. Dret Supletori 

 
Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la legislació 
especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu defecte, el Decret 
179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament, així com 
la normativa vigent sobre el procediment administratiu. 

 
 

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases 
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de 
l’anunci anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa 
l’article 124 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que 
si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’acord exprés. 
 
PUNT 11è.- Expedient 1132/2020. Aprovació, si s'escau de les Bases atorgament 
ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica-Exercici 2021. 
  
El 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i el Departament d’Empresa i Coneixement han treballant en el desenvolupament de la 
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar posar en marxa un seguit de 
mesures de suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social que no 
poden assumir les despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua, 
electricitat i gas. 
 
L’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, 
el 18 de juliol de 2016 van signar un Conveni marc d’adhesió en relació a actuacions dels 
serveis bàsics d’atenció social dels ens locals, destinades a la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics, d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en 
situació de pobresa energètica per a l’exercici 2015. 
 
Els ens locals que així ho han volgut s’han adherit a aquest conveni marc i han rebut una 
aportació de l’Agència Catalana de Consum destinada al reemborsament de la despesa 
efectuada durant l’any 2015 i al pagament del deute pendent del 2015 que els ens locals 
hagin abonat abans del 10 d’octubre de 2016. En qualsevol cas el deute ha de ser 
anterior al 2016. 
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El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
han ampliat  la seva col·laboració mitjançant la signatura de l’Addenda a la Fitxa 1 del 
contracte programa 2016-2019 que té per objecte ampliar els termes de la col·laboració 
del contracte programa 2016 - 2019, per a la col·laboració en matèria de pobresa 
energètica en el marc de la fitxa 1 - serveis socials bàsics del contracte programa. 
 
Al desembre de 2019 es va signar la pròrroga del contracte programa per a l’exercici 
2020, que inclou el següents: “Fitxa núm. 1: Ajuts d’urgència social per pobresa 
energètica per a l’exercici 2021”. Així, el Consell Comarcal té previst habilitar partida 
pressupostària per aquest concepte al pressupost de 2021. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Servei a les Persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per l’atorgament d’ajuts 
d'urgència social sobre pobresa energètica per a 2020, que s’annexen.: 
 
 

BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL SOBRE POBRESA 
ENERGÈTICA PER L’EXERCICI 2021 

 
 

1. Naturalesa jurídica i dotació pressupostària 

 
Els ajuts contemplats en aquestes bases seran considerats despesa de dret públic.  
 
Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari, no essent de contingut jurídic impossible ni 
contradictori amb l'anterior prescripció el fet que (principalment per limitacions pressupostaries) 
el personal tècnic de referència dels Serveis Socials Bàsics pugui limitar els ajuts a persones 
físiques que reuneixin els requisits objectius contemplats i, en cas necessari, prioritzar els 
casos amb major puntuació, segons el barem establert.  
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència. 
 
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per poder atendre 
adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 13/2006), que són 
compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 
La Llei 24/2015 de 29 de juliol del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
estableix les mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
L'addenda pels exercicis 2018-2019 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de servies socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, regula els ajuts d'urgència 
socials sobre pobresa energètica. La pròrroga per l’exercici 2020 del contracte programa del 
l’exercici 2019 inclou els ajuts d’urgència per fer front als subministraments. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa, per a l’exercici 2021 de l’aplicació pressupostària 
per atendre les urgències socials per subministraments. 
  
 

2. Concepte d’urgència social 
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És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que 
requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció 
de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què 
es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no 
estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 
 
Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics a les 
quals la persona usuària tingui dret i les corresponents a altres administracions i institucions 
d’iniciativa social. 
 
Es podran tramitar en concepte d’ajuts d’urgència social aquells casos en què la persona no ha 
pogut sol·licitar l’ajut dins del termini establert, però el necessita urgentment segons la valoració 
de l’equip professional. En aquest cas, caldrà el compromís de la persona per sol·licitar-lo a la 
institució pertinent i en el termini establert. 
 
 
 

3. Persones beneficiàries 

 
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades als municipis 
de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació del serveis social bàsic amb el 
Consell Comarcal i es troben en situació de risc d'exclusió residencial d'acord amb l'article 5.10 
de la Llei 24/2015. 
 
Es determina un perfil d’aquells ciutadans que tindran un accés prioritari en compliment de l’art. 
30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic: 
 

• Família monoparental i nombrosa. 

• Família monoparental. 

• Família nombrosa. 

• Família amb menors a càrrec. 

 

4. Tipologia dels ajuts d’urgència social 

 
 Subministraments  
 
Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament bàsics de la llar: llum, aigua 
i gas d'aquelles persones i famílies que segons l'Equip Bàsic de Serveis Socials necessiten 
aquesta prestació per mantenir un mínim confort en el seu habitatge habitual, d'acord amb els 
criteris de la Llei 24/2015. 
 
Els subministraments estaran compresos dins de l’exercici 2021. 
 

5. Quantia màxima i percentatge dels ajuts  

 
Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud d'ajut per 
semestre de la convocatòria. 
 
El percentatge d'atorgament serà del 100% amb la quantia màxima de 1.000 per  anualitat. 
 

6. Criteris de concessió 

 
 
Als efectes de la Llei 24/2015 s’entén que les persones i unitats familiars es troben en situació 
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de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si 
es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es 
tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de 
persones amb discapacitats o amb gran dependència.  
 
Excepcionalment, les mesures vinculades amb la definició que estableix l’apartat anterior, es 
poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els límits d’ingressos que s’hi fixen, 
sempre que disposin d'un informe dels serveis socials que acrediti que estan sotmeses a un 
risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no disposen d'alternativa d’habitatge pròpia. 
 
Per a la determinació de les situacions de risc d’exclusió residencial, els ingressos familiars 
s’han de ponderar d’acord amb els coeficients que siguin establerts pel Pla per al dret a 
l’habitatge vigent. 
 
Per als supòsits de pobresa energètica, les mesures de protecció regulades per la Llei 24/2015 
s’apliquen també a les llars en què, malgrat que la unitat familiar no compleixi els requisits 
d'ingressos econòmics, hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, com en 
el cas de les persones que per a sobreviure necessiten màquines assistides. 
 
Tal com disposa la base primera, els ajuts s’atorgaran en funció de la partida pressupostària. 
Quan es produeixi l’esgotament econòmic de la partida no es podran atendre més sol·licituds, a 
excepció que es doni el cas d’una nova ampliació de la partida corresponent.  
 
 

7. Lloc de Presentació i documentació 

 
Les sol·licituds, segons el model establert en l’annex, es presentaran preferentment al registre 
general del Consell Comarcal del Baix Ebre, acompanyades de la documentació necessària 
que acrediti la situació econòmica i familiar, i la corresponent documentació següent.  
 
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent 
del procediment administratiu  
 
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per valorar els 
ajuts és: 
 

10. DNI del sol·licitant 
11. Fotocòpia de la declaració de renda, certificat d’imputacions o en el seu defecte signar 

autorització a la sol·licitud normalitzada, de tots i cadascun dels membres de la unitat 
familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui sol·licitar a l’Agència Tributària dades 
relatives a la renda. 

12. Acreditació de les factures de subministraments pendents de pagament. 
13. Acreditació, si s'escau, de persones amb discapacitat, gran dependència o persones 

afectades per dependència energètica. 
 
La sol·licitud es complementarà amb el pertinent informe socioeconòmic del treballador/a 
social referent valorant la sol·licitud. 
 

Les sol·licituds d’ajut s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre general del Consell 
Comarcal del Baix Ebre i s’atorgaran fins a esgotar la corresponent partida pressupostària.  

 
 

8. Procediment de tramitació, valoració i atorgament 

 
 
Si la documentació és correcta i complerta es passarà a avaluació per al seu atorgament per 
part del coordinador de serveis socials. En cas de mancar algun d’aquests documents o ser 
defectuosos,  es sol·licitarà la seva esmena i/o aportació i, un cop esmenada la documentació, 
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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.  
 
La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda, de forma 
presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el corresponent requeriment i 
amb registre de sortida. En cas que no s’hagi requerit la documentació presencialment, aquesta 
es podrà requerir a l’usuari via correu postal al domicili que figuri a la sol·licitud. El termini 
d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la notificació 
efectiva, ja sigui presencial o per correu postal.  
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, o de forma motivada 
sol·licita una pròrroga,  s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud i es procedirà a 
l’arxiu de l’expedient. 
 
L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant resolució de la presidència del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la 
sol·licitud. Si transcorre el termini esmentat sense resolució, l’ajut es considerarà denegat. 
 
Es donarà compte de les sol·licituds aprovades a la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones del mes següent al seu atorgament. 
 
 

9. Pagament i justificació 

 
 
9,1. En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per a 
efectuar el pagament a la persona beneficiària mitjançant la fórmula de transferència bancària.  
 
9.2. No obstant això, en els supòsits que sigui possible, atesa la naturalesa de la finalitat a la 
qual es destina l’ajut i sempre als efectes de garantir el destí efectiu de la mateixa, el pagament 
es realitzarà directament al proveïdor del servei o subministrament que es tracti. En aquest cas, 
el proveïdor de la prestació acreditarà la satisfacció de l’ajuda repercutida en la persona 
interessada o beneficiaria. 
 
 

10. Termini 

 
Els ajuts es podran sol·licitar des de la data d’aprovació d’aquestes bases i, d’acord amb el 
següent calendari: 
 

14. Primer semestre 2021: Data màxima 30/07/2021 
15. Segon semestre 2021: Data màxima 12/11/2021 

  

11. Dret Supletori 

 
Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la legislació 
especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu defecte, el Decret 
179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament, així com 
la normativa vigent sobre el procediment administratiu. 

 
 
Segon- Donar a aquest acord la tramitació de publicitat corresponent per a la seva 
efectivitat. 
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PUNT 12è.- Expedient 1133/2020. Aprovació, si s'escau, de les Bases ajuts per 
garantir la cobertura i les necessitats bàsiques d'infants i adolescents durant els 
períodes d'aïllament, quarantena i confinament en famílies en situació de 
precarietat econòmica i/o vulnerabilitat social-exercici 2021. 
 
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el 21/7/2016 el Contracte programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Tanmateix al 
desembre de 2019 es va signar la pròrroga del contracte programa per l’exercici 2020. 
 
L'ampliació de l’addenda al Contracte Programa entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre 
en matèria de servies socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat, per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte 
social de la pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020, regula els ajuts d'urgència 
socials per a garantir la cobertura de la cura de les necessitats bàsiques d’infants i 
adolescents durant els períodes d’aïllament, quarantena i confinament en famílies en 
situació de precarietat econòmica i/o vulnerabilitat social. 
 
Es considera urgència social, la situació de necessitat bàsica produïda per un fet 
puntual, extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei 
bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de 
necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones 
que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en 
condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 
 
L'ampliació de l’addenda al Contracte Programa entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre 
en matèria de servies socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat, per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte 
social de la pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020, regula els ajuts d'urgència 
socials per a garantir la cobertura de la cura de les necessitats bàsiques d’infants i  
adolescents durant els períodes d’aïllament, quarantena i confinament en famílies en 
situació de precarietat econòmica i/o vulnerabilitat social. 
 
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anuals una partida per 
poder atendre adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 
13/2006), que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 
Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Baix Ebre té previst per a l’exercici 2021, 
habilitat una partida pressupostària, per un import de 50.000. euros, per atendre les 
urgències socials per aïllament, quarantena i confinament. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Servei a les Persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts per atendre situacions d’urgència 
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puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2021, amb el text annex, 
que s’annexen. 
 
Segon- Donar a aquest acord la tramitació de publicitat corresponent per a la seva 
efectivitat 
 
PUNT 13è.- Expedient 1050/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
ajuntaments de la comarca per al finançament del transport escola no obligatori, 
curs 2020-2021. 
  
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport  
per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que 
la  finalitat del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a 
l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic 
ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament. 
 
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari 
privat concertat o d'educació especial privat concertat , proposat pel Departament. 
 
Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport 
escolar aprovat pel  Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 
2013. Aquest reglament, ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, 
disposa: 
 

Alumnes de transport NO obligatori 
 
Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic 
ordinari, proposat pel Departament d’Ensenyament, i que no s’han de desplaçar fora del 
seu municipi. 
 
Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s’han de desplaçar fora del seu 
municipi de residència per tal d’assistir al centre escolar, tindran garantit el transport 
escolar sempre i quan així ho disposi el Departament d’Ensenyament amb la 
corresponent dotació econòmica afectada. En cas que aquesta no sigui íntegra, es 
formalitzaran convenis de cofinançament amb agents públics i/o privats o, en el seu 
detriment, s’aplicarà l’ordenança reguladora d’aquest servei.  

 
Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no obligatori 
 
5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei 
d’acord amb la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les 
modalitats següents: 
 
a) Ajuts individuals de desplaçament (AID). 
 
1. b) Contractació del servei de transport escolar per part del Consell Comarcal 
del Baix Ebre 
 
5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que s’aplica en 
cada cas. Per fer-ho, es partirà del criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres 
factors que es tindran en compte seran: 
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❑ Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
❑ Disseny de les rutes de transport escolar. 
❑ Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
❑ Accessibilitat dels vehicles. 
❑ Nombre de vehicles disponibles. 
❑ Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o parada. 
❑ Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 
 

Article 29. S’estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia d’usuari: 
 

2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s’establirà anualment pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de l’execució de 
convenis formalitzats de finançament íntegre de la part no finançada del servei amb 
agents públics i/o privats o, en el seu detriment, per aplicació de l’ordenança 
reguladora directament als usuaris.  

 

Des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat  el servei de transport 
escolar per als alumnes que resideixen en nuclis de població pertanyents a diferents 
municipis, que estan integrats en el terme municipal però separats de la trama urbana 
del nucli principal de població, i que es desplacen als centres d’ensenyament 
secundari d’aquesta ciutat. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, va aprovar en el seu dia el nou conveni amb el 
departament d’ensenyament de delegació de competències quant a la gestió del 
servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament. D’acord amb la regulació establerta en aquest 
conveni les dotacions econòmiques que es transfereixen al consell comarcal es fixen 
per a un curs escolar mitjançant els corresponents convenis de finançament.  
 
El Departament d’Ensenyament ha establert la necessitat de cofinançar el transport no 
obligatori. Vista la regulació esmentada i atesa la voluntat manifestada per alguns dels 
ens locals afectats de participar en el cofinançament del transport, s’ha elaborat un 
model de conveni a signar amb els ens locals que manifestin la seva voluntat de 
participació. 
 
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 model de conveni de col·laboració a signar entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i els ens locals que ho sol·licitin per al finançament del 
transport escolar no obligatori del curs escolar 2020-2021. 
 
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura 
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 14è.- Expedient 1051/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
ajuntaments de la comarca per a finançament de transport escolar post-
obligatori, curs 2020-2021. 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per 
tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa que els 
consells comarcals assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del 
servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació 
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obligatòria, quan concorri el fet que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de 
residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament 
d'Ensenyament o bé que  hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a 
un centre ordinari privat concertat o d'educació especial privat concertat, proposat pel 
Departament.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament d’Ensenyament tenen signat un 
conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i 
per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 
Aquest marc normatiu i del conveni no inclou el transport d’aquells alumnes que han 
finalitzat la seva educació obligatòria i, per tant, el Consell Comarcal del Baix Ebre no té 
competències per a la seva gestió ni compta amb el finançament del servei. 
 
No obstant això, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha mostrat repetidament la seva 
voluntat de solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels alumnes 
d’ensenyament postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els 
centres d’ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell i 
així consta en el vigent reglament del servei de transport escolar. 
 
Aquesta voluntat de facilitar al màxim el servei a tots els estudiants, ha donat lloc a una 
solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la despesa 
d’aquest transport. 
 
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 col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport als alumnes 
d’ensenyament postobligatori, curs 2020-2021. 
 
Segon- Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca afectats pel 
transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori, amb indicació que la quantitat 
màxima prevista per aquesta despesa. Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora 
de calcular l’import de la previsió d’aquesta despesa són els dies lectius totals per el 
nombre d’alumnes de cada municipi i pel preu del bitllet fixat pel Departament 
d’Ensenyament per als alumnes d’ensenyaments postobligatoris durant el curs escolar 
2020-2021 que és de 1,50 € al dia. 
 

Població Alumnes Cost Total 

l'Aldea (R8) 12 3.168,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Aldover (R12) 1 264,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Alfara de Carles (R13) 2 528,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

l'Ampolla (R9) 14 3.696,00 
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Població Alumnes Cost Total 

Benifallet (R10) 3 792,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Campredó (R3) 11 2.904,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Lligallos-Camarles (R8) 5 1.320,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Paüls (R11) 4 1.056,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Rasquera (R16) 3 792,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Vinallop-Tortosa (R4) 5 1.320,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Xerta (R10-R11) 12 3.168,00 

  

 
  

Població Alumnes Cost Total 

Tivenys (R1) 15 3.960,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Els Reguers- Tortosa (R13) 3 792,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Bítem (R1) 10 2.376,00 

   
Població Alumnes Cost Total 

Ametlla de Mar (R17) 5 1.320,00 

 
 
PUNT 15è.- Expedient 763/2019. Aprovació, si s'escau, de l'addenda al conveni 
signat amb la Diputació de Tarragona per implementació del programa ACTIO. 
  
El 21 de febrer de 2020, es va signar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la implementació de la plataforma 
de serveis digitals ACTIO als municipis. 
 
L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” 
com a pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència 
de salut pública, que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en 
l’economia i en la societat. 
 
El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va 
declarar l’estat d’alarma a tot el territori nacional, el qual va ser prorrogat fins el 20 de 
juny de 2020. 
 
La declaració de l’estat d’alarma ha provocat que s’hagin vist afectats terminis relatius 
a tramitacions en curs i ha impossibilitat al Consell Comarcal, de manera manifesta i 
provada, el compliment dels compromisos adquirits en el conveni. 
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El 8 de maig de 2020, a la reunió de la Comissió de seguiment de l’execució del 
Conveni, les parts van manifestar la necessitat de modificar els terminis previstos a la 
clàusula 8.2., com a conseqüència de la situació viscuda per la COVID-19. 
 
Posteriorment, el 28 de maig de 2020, en una nova sessió de la Comissió de 
seguiment del Conveni, les parts van manifestar la necessitat d’aprovar les dates 
següents: 

 
 

Actuacions (clàusula 3a) 
Data màxima d’ 

execució 

Data màxima de 

justificació 

Assistència per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de 

Seguretat (ENS) (clàusula 3.2.2.) 

 

 
31/12/2020 

 

 
03/03/2021 

Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – 

QDCAC (clàusula 3.2.3) 

Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i 

passarel·la de pagaments (clàusula 3.2.4) 

 

30/06/2021 

 

30/09/2021 

Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania (clàusula 3.2.5) 

 
La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar amb el seu treball de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per tal de garantir la 
implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis. En aquest 
sentit i per tal que el Consell disposi del temps necessari per complir amb els tràmits 
d’execució i de justificació de la subvenció concedida es proposa la modificació de la 
clàusula 6.1, relativa a la vigència del Conveni, així com la clàusula 8.2 reguladora 
dels terminis aplicables. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni signat amb la Diputació de Tarragona per a la 
implementació de la plataforma ACTIO, que s’annexa. 
 

Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal signar tots els documents 

necessaris per a l’efectivitat de l’acord 

 
PUNT 16è.- Expedient 1038/2020. Aprovació, si s'escau, del 9è expedient de 
modificació de Crèdits de l pressupost de l'exercici 2020. 
 
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent pels quals no existeix crèdit  o és insuficient al vigent Pressupost de la 
Corporació, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats, quedant acreditat 
que la resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons 
queda justificat en la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució, per 
Provisió de Presidència es va incoar expedient per a la concessió de crèdit 
extraordinari, suplement de crèdit i transferència entre aplicacions de diferent àrea de 
despesa.  
 
Considerant que s’ha emès Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
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Considerant que s’ha emès informe d'Intervenció pel qual es va informar la proposta 
de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre Avaluació de Regles 
Fiscals.  
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació i Hisenda, 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. 9/2020 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i 
transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa,  d'acord al següent detall:  

 
 

Crèdit extraordinari 
 

Aplicació Descripció Import 

SOC 241 13113 Personal programa 30 PLUS 2020 2.491,82 

SOC 241 16013 Seguretat social programa 30 PLUS 2020 816,07 

      TOTAL 3.307,89 

 
 

Suplement de crèdit 
 

Aplicació Descripció Import 

ARXI 3321 22699 Gestió Arxiu Històric 7.475,00 

      TOTAL 7.475,00 

 
 

Transferències en augment 
 
 

Aplicació Descripció Import 

ADMIN 221 16008 Servei prevenció riscos laborals 1.336,48 

ARXI 3321 22699 Gestió Arxiu Històric Comarcal 600,00 

TERRI 431 22199 Campanya Nadal comerços Baix Ebre 3.000,00 

VERDA 432 62300 Punts tallers via verda 1.100,00 

VERDA 432 62301 Maquinaria via verda 7.000,00 

      TOTAL 13.036,48 

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

Concepte Descripció Import 

34904 Preu públic utilització fons notarials 2.475,00 

45081 Subv. Dep. Cultura (Arxiu Històric) 5.000,00 

45059 SOC. Programa 30 Plus 3.307,89 

  TOTAL 10.782,89 
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I amb càrrec a transferències en disminució amb el següent detall: 
 
 

Transferències en disminució 
 

Aplicació Descripció Import 

GRAL 221 16204 Fons social 1.336,48 

ARXI 3321 16000 Seguretat social personal Arxiu 600,00 

TURI 432 22602 Promoció producte proximitat 4.100,00 

VERDA 432 62200 Inversions via verda (enllumenat) 7.000,00 

      TOTAL 13.036,48 

 
 
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 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 insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que 
haurà de verificar-se en el nivell en què aquest 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 17è.- Expedient 923/2020. Aprovació, si s'escau, del Pressupost comarcal 
de l'exercici 2021. 
  
Presenten el punt el Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre, i el Sr. 
Jordi Gaseni, Responsable de l’Àrea de Governació. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, que diu que votarà a favor, remarcant i agraint 
el suficient temps que se’ls ha enviat la documentació d’aquests pressupostos, cosa 
que li agradaria que fessin altres ajuntaments de la comarca que no fan, i també les 
explicacions de la Sra. Fabra i del Sr. Faura sobre les seves preocupacions en temes 
com el programa Enfeina’t, el conveni amb l’Agència d’Habitatge i del Tiquet Fresc. 
 
Seguidament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal Movem Terres de 
l’Ebre, que diu que en primer lloc vol agrair la tasca que han fet els tècnics de la casa, 
especialment a la gent d’Intervenció, així com també les aportacions fetes per la resta 
de grups polítics del consell comarcal. 
 
Afegeix el Sr. Jordan que és un pressupost que augmenta un 10% respecte al de l’any 
passat, que respecte l’objectiu de l’estabilitat pressupostaria, que té en compte 
programes per al desenvolupament econòmic de la comarca, que dona servei a les 



 
 
 

 
 
 

38 

persones, que lluita contra el canvi climàtic, en definitiva, un pressupost bo per a la 
comarca. 
 
Seguidament intervé el Sr. Martínez, membre del grup comarcal del PSC, que diu que 
votaran a favor de la proposta, ja que s’han tingut en compte aportacions que ha fet el 
seu grup comarcal com són els 5.000 € per temes de Covid, millores de la via verda i 
l’arranjament de la carretera entre la C12 i l’estació de Benifallet. 
 
En quart lloc intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu 
que votarà en contra del pressupost. La Sra. Zaragoza, remarca que el seu grup ja sap 
que els pressupostos del consell comarcal, són uns pressupostos finalistes, que el 
marge de maniobra es gairebé inexistent, que poden haver-hi poques variacions, però 
nota a faltar més recursos en l’àmbit social com són en Habitatge, en urgència social i 
pobresa energètica, uns recursos que s’ha de negociar amb altres administracions. 
 
Afegeix la Sra. Zaragoza, un agraïment als tècnics que han elaborat aquest 
pressupost, i per acabar diu que no poden votar a favor i que ho faran en contra, pel 
mateix que han dit al punt 7è d’aquest Ple, pel gran increment de gairebé mig milió 
d’euros en la gestió dels residus que acabaran repercutint als ajuntaments i als 
ciutadans de la comarca. 
 
Per finalitzar el debat, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC que diu 
que el seu grup votarà a favor del pressupost comarcal, afegeix la Sra. Fabra que no 
són uns pressupostos fàcils de fer, com poden saber tots aquells que formen part de 
governs dels municipis, i que serà un pressupost que s’anirà adaptat durant de l’any 
per fer costat a la gent més vulnerable. 
 
Per acabar la Sra. Fabra, diu que no entenc la posició de Junts respecte al pressupost, 
que puguin votar en contra pel fet d’una pujada de preu de residus que ve donada en 
part per la pujada que ha fet la Generalitat de Catalunya. 
 
Un cop acabat el debat, els membres del Ple voten la proposta següent: 
 
Format el pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre corresponent a l'exercici 
econòmic 2021, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora acctal, de data 22 de 
novembre de 2020 
 
Vist l'informe d'Intervenció del càlcul de l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat 
Financera de data 22 de novembre de 2020 del qual es desprèn que la situació és de 
superàvit  pressupostari i que el percentatge de deute viu d'aquesta entitat és inferior  
al límit de deute. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa 
Comarcal de Gestió Ambiental, amb els vots a favor dels 11 membres del grup 
comarcal d’ERC, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC, els dels dos 
membres del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre i el del membre de Ciutadans, 
i amb els vots en contra dels 8 membres del grup comarcal de Junts, el Ple del consell 
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comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre, per a 
l'exercici econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la 
qual per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Capítols Concepte 2021 

3  Taxes i Altres Ingressos   211.740,00 

4  Transferències Corrents   17.805.569,29 

5  Ingressos Patrimonials   18.120,00 

   Total Ingressos corrents  18.035.429,29 

7  Transferències de Capital   1.472.539,70 

8  Actius Financers   5.000,00 

9  Passius Financers   374.944,00 

   Total Ingressos de Capital  1.852.483,70 

   TOTAL   19.887.912,99 
 

 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítols Concepte 2021 

1  Despeses de personal  6.003.271,48 

2  Despeses corrents  10.865.485,43 

3  Despeses financeres  10.150,00 

4  Transferències corrents  1.051.022,38 

5  Fons de contingència  75.000,00 

   Total despeses corrents  18.004.929,29 

6  Inversions reals  1.847.483,70 

8  Actius Financers   5.000,00 

9  Passius Financers   30.500,00 

   Total despeses de capital  1.882.983,70 

   TOTAL   19.887.912,99 
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El Pressupost de la Corporació ascendeix a 19.725.837,68 € 
 
El Pressupost de Baix Ebre Innova ascendeix a 162.075,31 € 

 
 

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 
TERCER. Exposar al públic el Pressupost comarcal, les Bases d'Execució i plantilla de 
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província i tauler d'anuncis de la Corporació, a l'efecte de presentació de 
reclamacions pels interessats. 
 
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es 
presenti cap reclamació. 
 
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com així com al Departament 
de Vicepresidència i Economia de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
PUNT 18è.- Expedient 1155/2020. Proposta de Presidència de suport a la Moció 
presentada pel Consell Esportiu del Baix Ebre per demanar la declaració de 
l'esport com a bé essencial. 
 
Presenta el punt el Sr. Antoni Gilabert, membre del grup comarcal d’ERC, i President 
del Consell Esportiu del Baix Ebre. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, que diu que votarà a 
favor de la proposta, però afegeix que s’hauria d’estudiar la possibilitat de que 
aquestes extraescolars fossin gratuïtes, ja que s’han de pagar gairebé totes i hi ha 
gent que no s’ho pot permetre. 
 
Els portaveus dels grups de Movem Terres de l’Ebre, el Sr. Jordan, i del PSC, el Sr. 
Martínez, diuen que voten a favor de la proposta presentada. 
 
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu 
que votaran a favor de la proposta presentada, ja que l’esport és una eina important de 
socialització, i que l’esport com altres coses també és cultura. 
 
Per finalitzar, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que 
votaran a favor de la proposta, afegint que l’esport es educació, és salut, i que l’esport 
en definitiva és un dret imprescindible que tenim totes les persones. 
 
Un cop finalitzat el debat, els membres del Ple, voten la proposta següent: 
 
Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé 
essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, 
l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem: 
 
Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, 
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya. 
 
Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots 
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els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell 
Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i 
piscines climatitzades. 
 
Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les 
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que 
la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per 
garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el 
marc de les entitats sense ànim de lucre. 
 
Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport 
amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya. 
 
Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern 
cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la 
continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la 
situació de pandèmia. 
 
Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector 
esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria 
General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de 
diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i 
les administracions locals que són les principals prestadores de serveis esportius a la 
població. 
 
Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les 
bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el 
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin 
produir. 
 
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. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la 
petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a 
Catalunya. 
 
Segon. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a 
la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i 
l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 
 
 
PUNT 19è.- Propostes d’urgència. 
 
Proposta A. Mostrar el rebuig del  Consell Comarcal del Baix Ebre a les línies 
presentades de l’Estratègia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte 
demogràfic, i prenguin com a base el Pla Delta consensuat des del territori. 
 
Proposta B. Aprovar l’Addenda al Conveni signat en data 24.02.2020 entre l'ACA 
i el CCBE per a la redacció del projecte constructiu «Ampliació de l'EDAR de 
l'Ametlla de Mar» CV19000650 per regular l’increment d’imports del conveni i la 
modificació de les anualitats. 
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El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 25 membres que formen el Ple 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, l’aprovació de les urgències i les debaten 
 
Proposta A. Mostrar el rebuig del  Consell Comarcal del Baix Ebre a les línies 
presentades de l’Estratègia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte 
demogràfic, i prenguin com a base el Pla Delta consensuat des del territori. 
 
Presenta aquest punt el Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, que diu que vota a 
favor de la proposta. 
 
Seguidament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de 
l’Ebre, que anuncia que s’abstindran en la votació, ja que és una decisió que s’ha pres 
en una taula de consens on no hi ha estan ni la PDE ni la comunitat científica, i creuen 
que les propostes haurien de sortir de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre, on si que hi són representats tots els agents implicats. Per tot això i que hi ha 
propostes que comparteixen i altres que creuen que no es poden portar a terme 
decideixen no poder donar suport al text proposat. 
 
En tercer lloc, intervé el Sr. Martínez, membre del PSC, que diu que votaran a favor de 
la proposta ja que igual que la resta de membres del Ple, comparteixen l’objectiu de 
beneficiar la defensa del territori. Afegeix que la proposta del Ministeri, és una 
proposta, i que es poden aportar propostes i segurament que seran escoltades.  
 
Per finalitzar el Sr. Martínez, recorda que l’actual Govern de l’Estat, és el primer 
govern espanyol que s’implica en la salvació del Delta de l’Ebre, i que les 
competències són compatides entre Estat i Generalitat, i que espera que els 6 milions 
d’euros del pressupost de la Generalitat acabin duent-se a terme en diverses 
propostes. 
 
Intervé seguidament la Sra. Zaragoza, portaveu de Junts, que diu que votaran a favor 
de la proposta presentada ja que formen part de la Taula de Consens pel Delta de 
l’Ebre, i que el Pla del Ministeri no ha incorporat les propostes que s’han elaborat i que 
són importants per mantenir el Delta viu. 
 
Per finalitzar, intervé el Sr. Josep Antoni Navarro, membre del grup d’ERC, i també 
membre com a Alcalde de Camarles de la Taula pel Consens al Delta de l’Ebre, que 
explica als diferents consellers i conselleres com s’ha format, quina activitat i quines 
propostes han portat a terme la Taula del Consens pel Delta de l’Ebre, i veient que el 
Pla del Ministeri no ha incorporat les seves propostes tot i que els van assegurar que 
les incorporarien, per tot això necessiten reivindicar aquestes propostes i aprovar el 
text proposat. 
 
Per finalitzar les intervencions, intervé la portaveu del grup d’ERC, la Sra. Fabra, que 
diu 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres del Ple, voten la proposta 
següent: 
 
 
Amb data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de 
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El temporal Glòria del mes de gener de l’any 2020 va posar encara més de relleu la 

necessitat d’actuar urgentment al Delta de l’Ebre per pal·liar els efectes de la 

regressió. La inacció històrica per part de les administracions competents ha causat 

que durant tots aquests anys la línia de costa del Delta de l’Ebre hagi anat retrocedint 

davant la mirada impotent de les persones que estimem aquest territori. 

 

Fruit de les reivindicacions constants i de la cerca de punts de trobada entre les 

administracions locals afectades va néixer la Taula de Consens pel Delta, i amb la 

taula, mesos més tard, i pocs dies després del Temporal Glòria, es va presentar el Pla 

Delta, el primer full de ruta consensuat entre els agents implicats per salvaguardar el 

Delta de l’Ebre.   

 

Durant tots aquestes mesos, la Taula de Consens s’ha reunit amb les administracions 

competents, com també amb agents socials i polítics, per reivindicar la necessitat de 

realitzar actuacions urgents i començar a implementar les actuacions proposades al 

Pla Delta. Finalment, el passat 18 de novembre de 2020, el Ministeri per a la Transició 

Ecològica i el Repte Demogràfic del govern de l’Estat Espanyol va presentar a la Taula 

de Consens, i també a altres agents del territori, les línies base de l’anomenada 

Estratègia Delta.  

 

Els plantejaments presentats durant el transcurs de la reunió no han complert amb les 

expectatives, ben al contrari. L’Estratègia Delta ha estat una autèntica decepció ja que 

no només no s’incorporen les propostes consensuades al Pla Delta, sinó que a més a 

més van en contra de les seves premisses fonamentals en el cas, per exemple, del 

manteniment de la morfologia. 

 

En trobem davant, per tant, d’un document que s’ha redactat sense tenir en compte la 

sensibilitat i les demandes del territori, i que torna a posar novament de manifest la 

manca de voluntat i d’una aposta decidida per donar resposta a les problemàtiques 

que actualment té el Delta de l’Ebre i la seva gent a causa de la inexistent acció 

pública per part de les administracions competents.  

 

De fet, en aquesta línia cal recordar que, en l'àmbit de les seves plenes competències, 

el Govern de l'Estat té l'obligació d'assegurar la integritat i l’adequada protecció del 

Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT) i tots els béns naturals que l'integren. I, l'únic 

que ha quedat clar amb la presentació,  és que després de dècades d'inacció per part 

de l'Estat, aquest DPMT s'ha deixat perdre i ara es troba sota les aigües.  

 

Els plantejaments de l’Estratègia Delta presentada ens condemnen a seguir perdent 

metres de la línia de costa, ens condemnen a seguir veient com any rere any la mar 

s’engoleix el nostre territori. En concret, la proposta defineix un nou espai públic 

retrocedint 500 metres a la platja de la Marquesa o 450 metres a la Platja de 

l’Alfacada. Això és totalment inacceptable i, tal com hem esmentat anteriorment, va 

totalment en contra de la contenció de la morfologia proposada al Pla Delta.  

 

La proposta presentada també posa en relleu la presentació de treballs científics que 
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detallen que la inundació prevista a llarg termini per al Delta acabi convertint en 

hàbitats d’interès natural el que a dia d’avui són camps d’arròs. Des de la Taula 

sempre defensarem que les activitats i sectors econòmics del Delta han de ser 

protegits com un exemple mundial de la seva bona integració amb els sistemes 

naturals, tal com és reconegut internacionalment per la figura de Reserva de la 

Biosfera. 

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat pel Govern de l'Estat a 

l'octubre de 2020 pretén convertir Espanya en un referent en la protecció i conservació 

de la riquesa dels seus béns naturals, com a actiu de sostenibilitat per als territoris i 

element fonamental per fer front als desafiaments climàtics. La pròpia vicepresidenta 

del govern de l’Estat, Teresa Ribera, va parlar específicament de la situació del Delta 

de l’Ebre i va esmentar que el seu objectiu era actuar en almenys 200 quilòmetres de 

litoral amb accions de preservació i recuperació de platges, sistemes dunars, 

aiguamolls costaners i altres fórmules d'intervenció consolidades cada any 

 

Sorprèn, però, que dels més de 17.000 milions d’euros destinats fins l’any 2023 per a 

la protecció de l'espai litoral i la conservació i restauració d'ecosistemes, en l'Estratègia 

Delta presentada només es contemplen inversions per valor de 3,9 milions d'euros. El 

major risc d'aquests fons extraordinaris europeus és precisament la disponibilitat de 

projectes per a ser executats. Seria del tot imperdonable, per a totes les 

administracions i actors del territori, que la manca de capacitat per dissenyar aquests 

projectes ens tornés a relegar a veure com passa el tren de les oportunitats.  

 

No deixa tampoc de sorprendre que en aquesta Estratègia Delta hagin desaparegut 

inversions previstes al nostre territori des de fa anys, com és el cas dels camins de 

guarda. Es tracta d'unes inversions que el mateix Ministeri ha començat, en el cas del 

camí d’Alfacs, i que poden servir per evitar que el mar es pugui endinsar fins a 3 

quilòmetres a l'interior del Delta, tal com va passar amb el temporal Glòria. 

 

En tot cas, des de la Taula de Consens pel Delta seguirem amatents al 
desenvolupament de la redacció definitiva d’aquesta Estratègia Delta, i seguirem 
treballant per fer entendre que davant l’extrema fragilitat del Delta les amenaces de 
futur per al nostre territori, només existeix un camí: el consens entre les diferents 
administracions implicades i els agents del nostre territori. I des del territori tenim clar 
que el Pla Delta és el full de ruta a seguir per aconseguir donar resposta als reptes de 
present i de futur del Delta de l’Ebre. 
 
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de la Presidència, amb els vots a 
favor dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, els 8 membres del grup comarcal de 
Junts, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC i el del membre de Ciutadans, i 
amb l’abstenció dels 2 membres del grup Movem Terres de l’Ebre, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig del  Consell Comarcal del Baix Ebre a les línies 

presentades de l’Estratègia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte 

demogràfic, i prenguin com a base el Pla Delta consensuat des del territori. 
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Segon.- Traslladar l’aprovació d’aquesta moció a la Taula de Consens, a efectes que 

també ho comuniqui a les entitats adherides per a que en el termini d’una setmana 

prenguin també aquest acord i el facin públic.  

 

Tercer.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Ministeri per a la Transició 

Ecològica i Repte Demogràfic, a la presidència del govern de l’estat espanyol, al 

Congrés dels Diputats i al Senat, així com als respectius grups parlamentaris, al 

departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la presidència 

del govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als respectius 

grups parlamentaris.  

 
 
Proposta B. Aprovar l’Addenda al Conveni signat en data 24.02.2020 entre l'ACA 
i el CCBE per a la redacció del projecte constructiu «Ampliació de l'EDAR de 
l'Ametlla de Mar» CV19000650 per regular l’increment d’imports del conveni i la 
modificació de les anualitats. 
 
El 14 de febrer de 2020 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a la 
redacció del projecte constructiu «Ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de Mar» 
CV19000650, que estableix la seva vigència fins el 14 de febrer de 2024, i els imports 
màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni, 
disposant el seu abonament segons els imports i l’anualitat següent: 2020: 19.500,00 € 
(IVA exclòs). 
 
El 22 d’octubre de 2020, el CCBE sol·licita l’increment d’imports del conveni i la 
modificació de les anualitats atès que s’ha comprovat la necessitat de redactar un 
projecte nou d’abast superior al previst inicialment. 
 
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix l’increment d’imports i la 
modificació de les anualitats pressupostàries del conveni amb codi CV19000650, de 
14 de febrer de 2020, ja que atès el desenvolupament dels treballs es necessari 
redactar un projecte nou d’abast superior al previst inicialment. 
  
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
per unanimitat de tots els seus membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
 
Primer. Aprovar l’Addenda al Conveni signat en data 24.02.2020 entre l'ACA i el 
CCBE per a la redacció del projecte constructiu «Ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de 
Mar» CV19000650 per regular l’increment d’imports del conveni i la modificació de les 
anualitats. 
 
Segon. facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 20è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
En aquest punt demana la paraula el Sr. Castañeda, per demanar als integrants de la 
resta de grups comarcals que per respecte als participants dels premis, assisteixin als 
jurats d’aquestes premis comarcals, i evitar així que després algú pugui dir que s’ha 
manipulat els resultats. 
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Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 15:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del 
President  
 
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA 


