ACTA 4/2014 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
MEMBRES ASSISTENTS
President
Sr. Lluís Soler Panisello

MEMBRES EXCUSATS

del Pino Homedes, Joaquim
Curto Querol, Joan
Gaseni Blanch, Jordi

Consellers:
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon
Celma Lluís, Júlia - Vicepresidenta tercera
Caballeria Ayala, Roser – Vicepresidenta cinquena (s’incorpora al punt 7è)

Andreu Falcó, Daniel
Bertomeu Rio, José Emilio
Cid Martí, Ferran
Curto Escribà, Jordi
Fabra Serral, Moisés
Ferré Fandos, Alfredo
Ferré Franquet, Joan
Font Ballesteros, Juan
Gas Ferré, Francesc
Gamundi Vilà, Alícia Victòria
Gilabert Mangrané, Carlos
Lallana Plaza, Rubén
Llésera Margalef, Antonio
Mas Sabaté, Josep
Monclús Doliu, Jordi
Montagut Franch, Antoni
Tomàs Royo, Rafel
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el Sr. Kilian Franch Arques gerent i la interventora de fons,
Sra. Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 10:00 hores del dia 17 d’abril de 2014, a la sala de plens de la seu del
Consell Comarcal del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Lluís Soler i
Panisello, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera
convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de
Presidència de data 14 d’abril de 2014, sota el següent ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 21 de març de 2014
2n. Donar compte de resolucions de Presidència.
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3r. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions a signar
amb l’Agència de l’Habitatge de relatiu a l'oficina local d’habitatge situada en aquesta
comarca
4t. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració a signar amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges,
any 2014
5è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb ajuntaments de la comarca per a
l’execució d’obres d’arranjament de camins municipals per part del Consell Comarcal.
6è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb ajuntaments de la comarca per a
l’atorgament de subvencions per a l’execució d’obres d’arranjament de camins municipals.
7è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Consorci de Serveis Agroambientals
de les comarques del Baix Ebre i Montsià per a col·laboració tècnica en matèria de
sanejament.
8è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Consorci per a la gestió dels residus
de la comarca del Baix Ebre per a la prestació de serveis de suport administratiu i logístic
9è. Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió del I Premi de Contes de la Via Verda
10è. Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió del Premi Solidaritat 2014.
11è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la borsa de treball per a
treballadores familiars.
12è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni signat amb Obra
Social la Caixa per al finançament del tiquet fresc.
13è. Donar compte de l’avaluació de l’anualitat 2013 del pla de sanejament 2009-2015.
14è. Aprovació, si s’escau, de la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a
l’exercici 2014
15è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’aprovació del pla pressupostari a mig
termini 2015-2017.
16è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la signatura del conveni marc de
col·laboració i signat amb la Diputació de Tarragona per a optimització de la prestació de
serveis municipals i altres acords.
17è. Proposta de Presidència d’aprovació de la constitució del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre i aprovació dels estatuts reguladors
18è. Proposta subscrita pels grups polítics comarcals de CiU, ERC I PSC referent a la
sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres
grans empreses.
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19è. Proposta subscrita pels grups polítics comarcals de CiU, ERC, PSC i PP en suport a
les activitats que es duen a terme en les ramaderies de bous braus de les Terres de l’Ebre
20è. Propostes d’urgència.
21è. Informes de govern, si s’escau.
21è. Torn de control, precs i preguntes.
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,
es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 21 de març de
2014.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 22 membres presents, l’acta
3/2014 de la sessió ordinària de data 21 de març de 2014.
PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència.
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma
esquemàtica, es fan constar:
NÚM.
P17

ASSUMPTE
Contractar amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei
determinat, a temps complet, la Sra. Elvira Figueres Valldeperez, com a tècnic, per tal de
desenvolupar el programa “Fem Ocupació per a Joves” d’acord amb la subvenció atorgada pel
SOC.

P18

Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Maria
Paz Najar Arasa, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar

P19

Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a jornada completa, la Sra.
Cinta Dolors Mauri Lleixà, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora social de l’EAIA.

P20

Modificar, a partir del dia 1 d’abril de 2014, el contracte temporal, per obra o servei determinat,
a temps parcial, subscrit amb la treballadora Sra. Concepción Rodríguez Navarro, amb la qual
cosa passa a realitzar una jornada laboral de 23 hores setmanals

P21

Modificar, a partir del dia 1 d’abril de 2014, el contracte temporal, per obra o servei determinat,
a temps parcial, subscrit amb la treballadora Sra. Genoveva Galvis Tamayo, amb la qual cosa
passa a realitzar una jornada laboral de 30 hores setmanals

P22

Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Rosa
Valls Ferreiro, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar

P23

Modificar l’objecte del contracte d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb la Sra. Sònia Ponce
Daga en data 28 d’octubre de 2013 per tal de desenvolupar les tasques de treballadora social
de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre
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S12

Autoritzar a l’empresa FCC-PLANTA TRANSFERÈNCIA RESIDUS DE L’ALDEA per abocar
amb camió-cisterna les aigües residuals procedents de la bassa de lixiviats de la planta de
transferència del REBÉ a l’EDAR de Tortosa-Roquetes. Queda totalment prohibit l’abocament
dels fangs del fons de la bassa de formigó

S13

Autoritzar l’empresa ECONETEGES977, SL amb domicili social C/ Ronda Reus, 21, per abocar
les aigües residuals assimilables a domèstiques i/o neteges de clavegueram amb camió
cisterna al Servei Comarcal de Sanejament del Baix Ebre.

S14

Autoritzar l’empresa RETEVISIÓN per abocar amb camió cisterna les aigües residuals,
assimilables a domèstiques, a la depuradora de Tortosa-Roquetes

S15

Autoritzar a l’empresa SAT CITRICOS COVADONGA 559 CV, situada al Polígon Industrial
3
Venta Nova de Camarles, parc. 2, per abocar un cabal mig de 3.500 m /any d’aigües residuals
sanitàries, les procedents de la neteja de la fruita i les neteges puntuals de les instal·lacions i
les de refrigeració, a la xarxa municipal de clavegueram

S16

Autoritzar l’empresa SERVIFIBRA, SL per abocar amb camió cisterna les aigües residuals,
assimilables a domèstiques, a la depuradora de Tortosa-Roquetes.

E20

Estimar la sol·licitud de reactivació de l’ajut individual de menjador atorgat al 50%, per al curs
escolar 2013-2014, presentada per l’Escola 21 d’abril referent a l’alumne AJRC, escolaritzat des
del 27 de març de 2014 a l’Escola 21 d’abril de l’Aldea.

E21

Desestimar les sol·licituds de revisió d’ajut per a l’adquisició de llibres escolars, curs 2013-2014
de les alumnes C i F Bi, per haver presentat el justificant de la compra dels llibres corresponent
en data posterior al termini establert en el punt 14.2 de les bases reguladores dels ajuts

E22

Aprovar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar
2013-2014 presentades a data d’avui 11 d’abril de 2014 que es relacionen i pel període de
temps que s’especifica

E23

Aprovar la quarta distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres
escolars per a alumnes de segon cicle d’educació infantil, curs 2013-2014, que seguidament es
relaciona, amb el % i l’import que s’especifica

E24

Atorgar la sisena distribució d’ajuts individuals de menjador, per al curs escolar 2013-2014 amb
l’aprovació de les sol·licituds que seguidament es relacionen i amb el % d’ajut que s’especifica

AP9

Atorgament de serveis d’ajuda a domicili

AP10

Atorgament de serveis de teleassistència

AP11

Atorgament de serveis de transport adaptat

AP12

Atorgament de serveis de transport adaptat

I06

Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2014, del Pressupost vigent en la modalitat
de generació de crèdit i transferència entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de
despesa
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PUNT 3t- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions a
signar amb l’Agència de l’Habitatge de relatiu a l'oficina local d’habitatge situada en
aquesta comarca.
La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració
amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen
per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i
gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge
han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques
de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb
els ens locals.
El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir
oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin
desplegament territorial.
El Pla per al dret a l’habitatge recull les condicions de les oficines i borses, les seves funcions
més rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les
contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.
L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració i
d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i les administracions locals en relació a
les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, aconsella
mantenir aquestes oficines i borses en el territori per prestar un servei de proximitat a la
ciutadania, en matèria d’habitatge.
Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió d’ajuts
del Pla per al dret a l’Habitatge, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat l’interès en
la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per
al manteniment, l’any 2014,de l’Oficina local d’habitatge d’àmbit territorial comarcal.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, disposa d'una oficina i del personal tècnic i administratiu
suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una persona responsable
per coordinar les actuacions amb les Direccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa han subscrit, amb data 20 de
gener de 2014, un Acord per a la coordinació i la col·laboració entre les respectives Oficines,
a efectes d’evitar duplicitats en les gestions, optimitzar els recursos disponibles i facilitar
l’accés als serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única, en la localitat de Tortosa.
Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i per la Llei26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
sostenibilitat, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya que té per objecte establir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts
per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina local
d’habitatge situada ala comarca del Baix Ebre, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la
proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE RELATIU A
L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUESTA COMARCA
Barcelona, ------------------ de 2014
REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyorLluís Soler i Panisello,president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte,
EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les
oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts
relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i,
especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la
proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els
principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines
locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament
territorial.
4. El Pla per al dret a l’habitatge recull les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més
rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració i d’encàrrec
de gestions subscrits entre la Generalitat i les administracions locals en relació a les oficines locals
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, aconsella mantenir aquestes oficines i
borses en el territori per prestar un servei de proximitat a la ciutadania, en matèria d’habitatge.
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6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió d’ajuts del
Pla per al dret a l’Habitatge, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat l’interès en la
formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al
manteniment, l’any 2014,de l’Oficina local d’habitatge d’àmbit territorial comarcal.
7. El Consell Comarcal del Baix Ebre, disposa d'una oficina i del personal tècnic i administratiu
suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una persona responsable per
coordinar les actuacions amb les Direccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en
la matèria, de conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge.
8. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa han subscrit, amb data 20 de gener
de 2014, un Acord per a la coordinació i la col·laboració entre les respectives Oficines, a efectes
d’evitar duplicitats en les gestions, optimitzar els recursos disponibles i facilitar l’accés als serveis
d’habitatge mitjançant una finestreta única, en la localitat de Tortosa.
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007, de
28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
per la Llei26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els
següents PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina local d’habitatge
situada ala comarca del Baix Ebre, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les
gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Segon. Obligacions del Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de l’Oficina local d’habitatge, es compromet a:
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i administratiu
suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen. En
concret s’obliga a:
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades amb
el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a mínim, serà d’una
persona responsable de les actuacions del personal de l’Oficina i de la coordinació amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les tasques administratives; d’una persona per a les
funcions de la Borsa; i d’una persona amb titulació suficient per assumir les funcions tècniques
d’elaboració i avaluació d’informes i d’inspeccions.
2. Realitzar les següents funcions:
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen:
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a.1. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del
Pla per al dret a l’habitatge.
a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa que es presenta amb les
sol·licituds.
a.3. La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la informació als
sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.
a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
a.5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb protecció oficial.
a.6.L’atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari i altres problemàtiques generades
per la pèrdua de l’habitatge.
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També
inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la
Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o
mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.
b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació
d’edificis o habitatges, per ales quals es sol·licitin ajuts (ITEs/III)
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el
seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes
tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.
b.2.En matèria de Programes Socials de l’Habitatge
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i
urgents)
b.2.2. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers
b.2.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posia disposició de les
oficines i les borses.
4. a) Elaborar un informe on cal descriure els aspectes específics del funcionament de l’Oficina,en
relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic,la relació del personal adscrit
i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres.
4. b) Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina, un protocol addicional a aquest
conveni, en el qual es concreti la forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els
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tràmits relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de
les activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any.
5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació final sobre
la totalitat de les tasques realitzades.
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on s’ubica
l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques de
comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.
7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments dels
ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei.
8. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de
col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.
9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir les pautes de
disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament a totes les
publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques realitzades per
l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
10. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en
relació a les activitats que són objecte del present conveni.
11. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
11.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebin, procedents d’altres
administracions o entitats públiques o privades.
11.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge informació actualitzada sobre les polítiques d’habitatge en
tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de rehabilitació i
condicions d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge,
i sobre les normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració.
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la col·laboració
objecte d’aquest conveni.
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure programes
d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel que fa a les línies
de col·laboració convingudes.
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de desenvolupar les
tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració d’informes tècnics, avaluacions i
inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el procediment.
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi de relleu les
bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar.

9

6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest conveni,
segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes aportacions resten
condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les obligacions derivades
d’aquest conveni.
Quart. Finançament
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis que presti
l’Oficina d’Habitatge de la comarca del Baix Ebre, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a
continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002.
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 44.597€ per a l’any 2014,en
concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a l’apartat c), per cobrir
part de les despeses dels serveis d’atenció ciutadana i d’assessorament en matèria d’habitatge
establerts en el pacte segon, 2. a), d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del
nombre d’habitants als què l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa dóna servei.
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior que tindrà en compte
el nombre d’expedients tramitats en relació amb les tasques que es deriven de les funcions
específiques que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es compromet a dur a terme.
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis
de l’Annex I.
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent direcció o unitat
sectorial de l’Agència, d’acord amb el protocol previst en el Pacte segon, punt 4b).El compliment de
les obligacions contingudes al protocol serà determinant per al càlcul de la quantia d’aquest
pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de compliment amb els
compromisos específics i de qualitat fixats.
c. Aportació màxima
Per a l’any 2014, s’estableix una aportació màxima de 80.275 €,que només es podrà incrementar en
el cas que es justifiqui una activitat superior per part de l’Oficina, i en funció de les disponibilitats
pressupostàries.
Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la
següent manera:
a. Primer pagament
El primer pagament, per l'import de 44.597 €, en concepte de serveis bàsics d’informació i atenció
ciutadana, es tramitarà un cop signat aquest conveni.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Desè, el primer pagament es tramitarà un
cop signada l’addenda de pròrroga.
b. Pagament final
El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa, corresponent a l’any
2014, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una certificació justificativa
de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques d'assessorament i d’informació
desenvolupades, com també les dels altres serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i
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un cop contrastada i valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades
que aquesta disposi.
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari/a de l’ens
local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a les activitats i gestions referents
als expedients tramitats, com pel que fa al cost dels serveis mínims prestats pel personal adscrit a
l’Oficina/Borsa durant la vigència del conveni.
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data
desembre de 2014.

31 de

c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a favor
del Consell Comarcal de del Baix Ebre.
d. Finançament del Conveni.
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya ha de compensar el Consell Comarcal del Baix Ebre amb l’import previst en la clàusula
quarta, i aquest s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest
establerts. Així mateix, ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que
preveu la clàusula Cinquena, i trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya juntament amb
aquesta documentació, l’escrit sol·licitant l’abonament de l’import corresponent.
Una vegada notificada la conformitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els termes
previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat
el pagament, el Consell Comarcal ha de requerir l’Agència per tal que ho faci efectiu en el termini
màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a
l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica
al Consell Comarcal la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’esmenar o
rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, l’Agència en el termini de dos mesos ha de notificar
la seva conformitat o disconformitat i, si és conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat
el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf anterior, el Consell
Comarcal podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article
57 bis de la citada Llei 7/1985.
No obstant, ambdues parts acorden que l’Agència de l’habitatge de Catalunya, abans de finalitzar el
termini per efectuar el pagament, d’acord amb l’establert en els apartats anteriors, pot optar per
efectuar-lo de forma ajornada o fraccionada, el que notificarà fefaentment al Consell Comarcal, fixant
la data de pagament o adjuntant el calendari de pagaments respectivament. El termini que es fixi en
els dos supòsits no pot superar els dos anys comptadors des de la data de la notificació. En aquest
cas, queda en suspens el procediment de comunicació previst a l’article 57 bis de la referida llei
7/1985, llevat que es produeixi l’impagament de tres terminis consecutius en el cas de fraccionament.
Sisè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte
d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de dur a terme les
unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i
territorials, i també, amb els controls o auditories internes que es consideri oportú programar
anualment.
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Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent de l’Agència quan així
ho estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i final de la convocatòria
corresponent.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i justificats per
l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del
conveni prevista en el pacte Desè.
La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es preveu al pacte
Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre de serveis prestats i
d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i de creixement de les actuacions, els nivells
de qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. En el
cas que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els serveis prestats durant l’any per
l’Oficina, es podrà minorar l’aportació final en l’import corresponent als expedients perjudicats.
Setè. Protecció de dades
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà
d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest
acord, estaran subjectes, a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i a la resta de normativa d’aplicació.
Vuitè. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà l’altra
part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució.
Novè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, ambdues
parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter previ a la submissió de la
qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Desè. Vigència i efectes
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries,
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració a signar amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges, any 2014.
El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen com a
finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre
persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats
al lloguer social.
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D’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, les borses actuen com a mediadores entre les
persones propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús
dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer més
adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge. També es preveu que les
borses puguin rebre una retribució per cada contracte de lloguer que aconsegueixin i per
cada any posterior al de la signatura del contracte de lloguer, en concepte de gestió.
El Pla per al dret a l’habitatge, regula el programa de cessió d’habitatges a l’Administració,
per destinar-los a lloguer social, amb l’objecte d’incrementar el parc d’habitatges gestionat per
les administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb
ingressos més baixos, mitjançant l’oferta als propietaris d’habitatges de la possibilitat de
cedir-los per a la seva gestió a l’Administració per un període acotat de temps.
L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb les
administracions locals en relació a les Borses de Mediació per al lloguer social, aconsella
mantenir i fomentar l’activitat d’aquestes Borses que compleixen la finalitat d’aproximar
aquests serveis a la ciutadania, segons les necessitats de cada àmbit territorial.
Per tal de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per al
lloguer social en la comarca del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat l’
interès en la formalització d’un conveni l’any 2014, de col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya relatiu als Programes de mediació i cessió.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, disposa d'una Borsa amb personal suficient per realitzar
les funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar
les actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
sostenibilitat, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges que té per objecte
establir la col·laboració entre les parts per impulsar el programa de mediació i de cessió
d’habitatges per al lloguer social a la comarca del Baix Ebre, per mitjà la borsa de mediació
que disposa el Consell Comarcal, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió
d’aquests serveis en el respectiu territori.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL
LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES
Barcelona, ------- de 2014
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REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions
atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de
novembre.
I d’una altra, el senyor Lluís Soler i Panisello, president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte,
EXPOSEN
1. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen com a
finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre persones
propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social.
2. D’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, les borses actuen com a mediadores entre les
persones propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels
habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per a
cada unitat de convivència que sol·licita habitatge. També es preveu que les borses puguin rebre
una retribució per cada contracte de lloguer que aconsegueixin i per cada any posterior al de la
signatura del contracte de lloguer, en concepte de gestió.
3. El Pla per al dret a l’habitatge, regula el programa de cessió d’habitatges a l’Administració, per
destinar-los a lloguer social, amb l’objecte d’incrementar el parc d’habitatges gestionat per les
administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més
baixos, mitjançant l’oferta als propietaris d’habitatges de la possibilitat de cedir-los per a la seva
gestió a l’Administració per un període acotat de temps.
4. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb les
administracions locals en relació a les Borses de Mediació per al lloguer social, aconsella mantenir
i fomentar l’activitat d’aquestes Borses que compleixen la finalitat d’aproximar aquests serveis a la
ciutadania, segons les necessitats de cada àmbit territorial.
5. Per tal de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per al lloguer
social en la comarca del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat l’ interès en la
formalització d’un conveni l’any 2014, de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
relatiu als Programes de mediació i cessió.
6. El Consell Comarcal del Baix Ebre, disposa d'una Borsa amb personal suficient per realitzar les
funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les
actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els
següents
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PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts per impulsar el Programa de
mediació i de cessió d’habitatges per al lloguer social a la comarca del Baix Ebre, per mitjà la
Borsa de mediació que disposa el Consell Comarcal, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat
de la gestió d’aquests serveis en el respectiu territori.
Segon. Obligacions del Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social es
compromet a:
1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència d’aquest conveni, amb personal suficient que
haurà de tenir la formació necessària per realitzar les funcions de mediació i cessió d’habitatges
per al lloguer social.

2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen:
a) L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la mediació i
cessió per al lloguer social.
b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i l’acompanyament en la cerca
d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.
3. Realitzar funcions de mediació/cessió, que inclouen:
a) La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible.
b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres.
c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa de mediació o
cessió.
d) El seguiment i el control dels pagaments del lloguers.

4. Destinar el 5%, o el que s’acordi amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dels habitatges
gestionats per la Borsa de mediació a persones amb ingressos inferiors a 2,35 vegades l’IRSC.
5. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una
memòria anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà especificar els aspectes relatius al
funcionament, l’organització, els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit, i també
el nombre d’actuacions de mediació o cessió de cada anualitat.
6. Comunicar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les
incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la
qualitat del servei.
7. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del personal de la Borsa i per
a la coordinació dels serveis de mediació o cessió d’habitatges amb finalitats socials.
8. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en
relació a les activitats que són objecte del present conveni.
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Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes de mediació i cessió que es
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge.
2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte desenvolupament de
les funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes de mediació i cessió.
3. Facilitar l'accés als programes informàtics o altres eines de suport que siguin d’utilitat per dur a
terme la col·laboració objecte d’aquest conveni.
4. Fer el seguiment i valoració de la gestió de la Borsa en l’àmbit de la mediació i/o cessió
d’habitatges per al lloguer social.
Quart. Finançament i nombre d’actuacions
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis de
mediació que presti la Borsa de comarca del Baix Ebre, amb recursos pressupostaris a càrrec de la
partida D/251.0002, segons els imports següents.
- Actuacions de mediació amb contractes de l’any 2014, 450 euros
- Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2014, 200 euros.
Aquests imports es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas que es
produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte Desè.
2. El nombre d’actuacions de mediació/cessió que s’ha previst finançar inicialment l’any 2014, és
el següent:
- Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2014: 6.
- Nombre d’actuacions de seguiment de contractes anteriors a l’1 de gener de 2014: 5.
El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni només es podrà
ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, en el cas que es justifiquin degudament a
finals d’any.
3. D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2014 s’estableix
una aportació màxima global de 3.700,00 €, d’aquesta aportació, 1.000,00 € corresponen al
finançament d’actuacions per al seguiment dels contractes anteriors al 2014.
Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la
següent manera:
a. Un primer pagament de 750,00 €, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
destinada al seguiment dels contractes anteriors al 2014, un cop signat aquest conveni.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Desè, el primer pagament es tramitarà un
cop signada l’addenda de pròrroga.
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b. La resta de pagaments es farà amb la presentació de certificacions justificatives, on hi consti el
nombre de mediacions inicials o de seguiment realitzades durant el període que es certifica.
Les certificacions que preveu l’apartat b) d’aquest Pacte, hauran de ser signades per
l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari de l’ ens local i hauran de justificar el nombre
d’actuacions realitzades durant el període mínim d’un mes. La darrera certificació es presentarà a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data 31 de desembre de 2014.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest acord, es tramitaran a favor
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya ha de compensar el Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula Quarta, i aquest
s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts. Així
mateix, ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que preveu la
clàusula Cinquena, i trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya juntament amb aquesta
documentació, l’escrit sol·licitant l’abonament de l’import corresponent.
Una vegada notificada la conformitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els termes
previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi
efectuat el pagament, el Consell Comarcal, ha de requerir l’Agència per tal que ho faci efectiu en el
termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a
l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
comunica al Consell Comarcal la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà
d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, l’Agència en el termini de dos mesos
ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i, si és conforme, dins del termini de quatre
mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini
sense que s’hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el
paràgraf anterior, el Consell Comarcal podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als
efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
No obstant, ambdues parts acorden que l’Agència de l’habitatge de Catalunya, abans de finalitzar
el termini per efectuar el pagament, d’acord amb l’establert en els apartats anteriors, pot optar per
efectuar-lo de forma ajornada o fraccionada, el que notificarà fefaentment a l’Ajuntament/Consell
Comarcal, fixant la data de pagament o adjuntant el calendari de pagaments respectivament. El
termini que es fixi en els dos supòsits no pot superar els dos anys comptadors des de la data de la
notificació. En aquest cas, queda en suspens el procediment de comunicació previst a l’article 57
bis de la referida llei 7/1985, llevat que es produeixi l’impagament de tres terminis consecutius en el
cas de fraccionament.

Sisè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte
d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que durà a terme la Direcció
de Programes Socials de l’Habitatge, i també, amb els controls o auditories internes que es
consideri oportú programar anualment.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada per la
Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni
prevista en el pacte Desè. En el cas que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els
serveis prestats durant l’any per l’Oficina, es podrà minorar l’aportació final en l’import corresponent
als expedients perjudicats.
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Setè. Protecció de dades
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà
d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest
acord, estaran subjectes, a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i a la resta de normativa d’aplicació.
Vuitè. Resolució per incompliment
L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà
l’altra part per exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució.
Novè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni,
ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord, amb caràcter previ a la
submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Desè. Vigència i efectes
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot
ser prorrogat per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho
haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb ajuntaments de la comarca
per a l’execució d’obres d’arranjament de camins municipals per part del Consell
Comarcal.
Els ajuntaments de l’Ampolla i el Perelló han sol·licitat al Consell Comarcal que aquesta
administració executi les obres d’adequació d’un camí que transcorreu entre els dos termes
municipals. El Consell comarcal del Baix Ebre considera que aquesta actuació pot encabir-se
en les disposicions del conveni signat amb la Diputació de Tarragona amb data 21 de febrer
de 2014.
Amb data 21 de febrer de 2014, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
President de la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació de les
competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis i entitats
municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els de menys
capacitat econòmica.
El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals basats
en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis adreçats als
municipis i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no duplicitat.
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Concretant aquestes camps d’actuacions defineix les inversions en obres i serveis de
competència municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar en tres eixos,
entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i béns municipals destinats a l’ús general.
Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de caràcter
supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar les
economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de les
inversions és comarcal; per tant, s’impulsa el model de prestació de servei als municipis.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
sostenibilitat, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni a signar amb els ajuntaments de l’Ampolla i el Perelló per a
execució d’obres d’arranjament d’un camí que transcorre pels termes municipals d’aquestes
dues administracions locals.
CONVENI PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMI ----------------QUE
TRANSCORRE ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE L’AMPOLLA I EL PERELLÓ

Tortosa, _____ de __________de 2013
REUNITS
D'una part, el Sr. Lluís Soler Panisello, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra
El Sr. Francesc Arasa Pascual, Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Ampolla
O
La Sra. Genoveva Margalef Valiente, Alcalde/essa – Presidenta/a de l'Ajuntament del Perelló
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i
MANIFESTEN
I. Amb data 21 de febrer de 2014, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el President de
la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la prestació dels serveis municipals.
Aquest document preveu afavorir la prestació de les competències municipals, evitar duplicitats,
defensar els interessos dels municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva
modernització, en especial els de menys capacitat econòmica.
2. El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals basats en
els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis adreçats als municipis i EMD
que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no duplicitat. Concretant aquestes camps
d’actuacions defineix les inversions en obres i serveis de competència municipal i d’abast o interès
supramunicipal per desenvolupar en tres eixos, entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i
béns municipals destinats a l’ús general.
3.Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de caràcter
supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar les economies
d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de les inversions és comarcal;
per tant, s’impulsa el model de prestació de servei als municipis.
Per tot l'exposat, ambdues parts
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CONVENEN
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre executarà l'actuació denominada ”--------------” per la qual
cosa l'Ajuntament de --- autoritza expressament al Consell Comarcal del Baix Ebre a actuar en el
camí municipal corresponent, d’acord amb els següents encàrrecs:
- redacció del projecte tècnic d’execució de les obres
- realització del procediment administratiu de licitació de les obres
- execució de les obres
- direcció d’obres
Segon. El Consell Comarcal del Baix Ebre finançarà l’actuació de la següent manera:
- Aportació total del Consell Comarcal a l’actuació: 25.728,03 €
- Aportació de l’Ajuntament: __________

Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme les actuacions reglamentàries, d'acord amb
el marc legal actual de contractació administrativa de les administracions públiques, per adjudicar
l'obra a executar. Un cop adjudicada, comunicarà a l'Ajuntament el nom de l'empresa adjudicatària i
el calendari d'actuació.
L'Ajuntament podrà sol·licitar la modificació del calendari d'actuació si, per alguna circumstància
especial, consideren que no resulta adequat al seu municipi o es produeix algun esdeveniment que
podria dificultar l'actuació.
Quart. El Consell Comarcal del Baix Ebre comunicarà a l'Ajuntament el preu d'adjudicació de l'obra i,
un cop finalitzada, el preu de liquidació. Durant l'execució mantindrà informat l'Ajuntament de
qualsevol variació en el cost degut a causes imprevistes i que puguin repercutir en el cost final de
l'obra.
Cinquè . Un cop finalitzada l'actuació, el Consell Comarcal signarà amb l'empresa adjudicatària, un
representant de l'Ajuntament i un representant del Consell Comarcal un document de recepció de
l'obra i de lliurament a l'Ajuntament que reflectirà les dades de l'actuació i l'estat en què realitza
aquest lliurament.
A partir del lliurament de l'obra, el Consell Comarcal del Baix Ebre no mantindrà respecte l'actuació
cap altra responsabilitat que no sigui la derivada del contracte d'execució d'obres i de les
negligències de l'empresa constructora.
Sisè. En el mateix acte de lliurament de l'obra es durà a terme l'acte de lliurament de les dades de
finançament que reflectirà el cost final de l'actuació, la part finançada pel Consell Comarcal del Baix
Ebre, amb fons de la Diputació de Tarragona, i la part que correspon aportar a l'Ajuntament
Qualsevol desviació de la liquidació respecte la previsió inicial de finançament podrà augmentar o
reduir, proporcionalment a la participació inicial, i en funció de la naturalesa i la motivació de la
desviació, l’aportació del Consell Comarcal i/o de l’Ajuntament respectiu.

Setè. En el termini d'un mes posterior a la data de lliurament de les dades de liquidació, l'Ajuntament
haurà de fer efectiu el pagament al Consell Comarcal del Baix Ebre mitjançant transferència bancària
al número de compte que figurarà en el document de liquidació.
Si arriba la data fixada i no s'ha produït el pagament corresponent, el Consell Comarcal del Baix Ebre
podrà iniciar un expedient per a la compensació de deutes entre ambdues administracions.
20

Vuitè. La vigència d'aquest conveni s'estableix des de la data de la seva signatura, que es produirà
necessàriament abans de l'inici de les actuacions de licitació de l'obra per part del Consell Comarcal,
i fins el moment que es produeixi l'efectiu cobrament de la part a aportar per l'Ajuntament.

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb ajuntaments de la comarca
per a l’atorgament de subvencions per a l’execució d’obres d’arranjament de camins
municipals.
Amb data 21 de febrer de 2014, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
President de la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació de les
competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis i entitats
municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els de menys
capacitat econòmica.
El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals basats
en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis adreçats als
municipis i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no duplicitat.
Concretant aquestes camps d’actuacions defineix les inversions en obres i serveis de
competència municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar en tres eixos,
entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i béns municipals destinats a l’ús general.
Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de caràcter
supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar les
economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de les
inversions és comarcal; per tant, s’impulsa el model de prestació de servei als municipis.
D’altra banda, però, preveu que de forma excepcional les inversions les poden contractar i
executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels requisits de
determinar dins el pla quines són aquestes inversions, explicar i fonamentar les raons per les
quals s’opta per aquesta via i assumir la responsabilitat d’exigir als ens locals el compliment
de les obligacions i dels terminis d’adjudicació i justificació determinats al conveni signat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha optat per optimitzar aquests recursos seguint unes
directrius d’atorgament bianual d’acord amb grups de població i territori a fi d’aconseguir una
quantia d’ajuts que faciliti l’execució d’obres de més entitat, tenint en compte dades actuals
de quilòmetres de camins, quilòmetres de terme municipal i de població.
Aquesta distribució bianual i les dades de ponderació dóna lloc a que es pugui concretar,
exactament, l’import que el Consell Comarcal del Baix Ebre destina a cada ens locals per a
l’execució de les actuacions en matèria de millora i arranjament de camins.
Així, per tant, tenint en compte l’import exacte que correspon a cadascun, es pot considerar
que el Consell Comarcal del Baix Ebre atorga una subvenció directa a cada un dels
beneficiaris d’aquest programa.
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L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa que amb
caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i mitjançant unes
bases reguladores que detallen els procediment. No obstant això, en l’apartat 2 preveu que
poden concedir-se subvencions de forma directa quan, entre d’altres supòsits, estiguin
previstes de forma nominativa als pressupostos dels ens locals i també aquelles en que
s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import de les
subvencions per arranjament de camins municipals i que, atesa la distribució del programa
comarcal no poden accedir altres ens locals a aquest atorgament i import, es preveu
l’atorgament d’una subvenció directa als ens locals que integren el programa 2014.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
sostenibilitat, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni a signar amb els ajuntaments de Deltebre, Roquetes i Tortosa i
amb l’EMD de Jesús per regular l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar
únicament i exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat
municipal.
CONVENI PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA A
L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMI -------------------

Tortosa, _____ de __________de 2013
REUNITS
D'una part, el Sr. Lluís Soler Panisello, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra ________, Alcalde-President de l’Ajuntament de ______
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i
MANIFESTEN
I. Amb data 21 de febrer de 2014, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el President de
la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la prestació dels serveis municipals.
Aquest document preveu afavorir la prestació de les competències municipals, evitar duplicitats,
defensar els interessos dels municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva
modernització, en especial els de menys capacitat econòmica.
2. El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals basats en
els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis adreçats als municipis i EMD
que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la no duplicitat. Concretant aquestes camps
d’actuacions defineix les inversions en obres i serveis de competència municipal i d’abast o interès
supramunicipal per desenvolupar en tres eixos, entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i
béns municipals destinats a l’ús general.
3.Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de caràcter
supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i aprofitar les economies
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d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i execució de les inversions és comarcal;
per tant, s’impulsa el model de prestació de servei als municipis.
4. D’altra banda, però, preveu que de forma excepcional les inversions les poden contractar i
executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels requisits de determinar dins
el pla quines són aquestes inversions, , explicar i fonamentar les raons per les quals s’opta per
aquesta via i assumir la responsabilitat d’exigir als ens locals el compliment de les obligacions i dels
terminis d’adjudicació i justificació determinats al conveni signat.
5. L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa que amb
caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i mitjançant unes bases
reguladores que detallen els procediment. No obstant això, en l’apartat 2 preveu que poden concedirse subvencions de forma directa quan, entre d’altres supòsits, estiguin previstes de forma
nominativa als pressupostos dels ens locals i també aquelles en que s’acreditin raons que dificulten
la seva convocatòria.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import de les
subvencions per arranjament de camins municipals i que, atesa la distribució del programa comarcal
no poden accedir altres ens locals a aquest atorgament i import, es preveu l’atorgament d’una
subvenció directa als ens locals que integren el programa 2014.
Per tot l'exposat, ambdues parts
CONVENEN
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament / EMD de ______ una subvenció
directa per import de _______________ destinada únicament i exclusivament a executar les obres
d’arranjament i millora del camí ____________________.
Segon. L’Ajuntament de __________ lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre , abans del 30 de
novembre de 2014, la següent documentació relativa a l’execució de les actuacions:
- Contracte signat amb l’empresa adjudicatària de les obres i tramitat d’acord amb les disposicions
del decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic
- Factures i/o certificacions i justificació de pagaments de les obres executades
Tercer. A fi de poder tenir constància de les actuacions desenvolupades, els serveis tècnics
comarcals inspeccionaran les obres que s’executen amb el finançament previst en aquest conveni. A
tal efecte, l’Ajuntament __________ comunicarà la data d’inici de les obres, amb una antelació
mínima de 5 dies, per tal de poder realitzar una visita d’inspecció prèvia. Els serveis tècnics
comarcals realitzaran totes les visites que considerin oportunes per al correcte seguiment de les
actuacions. En finalitzar es obres signaran , juntament amb la direcció d’obra, un document on consti
el resum econòmic i tècnic de les obres.

Tercer. En el termini dels 30 dies posterior a la data de lliurament de les dades de justificació, el
Consell Comarcal del Baix Ebre haurà de fer efectiu el pagament a l’Ajuntament mitjançant
transferència bancària al número de compte que figurarà en el document de tramesa de justificació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre podrà iniciar un expedient per a la compensació de deutes entre
ambdues administracions, cas d’haver deutes pendents de pagament per part de l’Ajuntament /EMD
de _______
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Quart. En compliment del conveni signat amb data 21 de febrer de 2014 entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i la Diputació de Tarragona, arran del qual es finança aquesta actuació, l’Ajuntament
/EMD farà constar el finançament d’aquesta obra mitjançant la inserció de la marca de la Diputació
de Tarragona segons els Manual d’identitat corporativa i del text que el Consell Comarcal li
comunicarà . Aquesta referència s’ha d’inserir també en els webs, publicacions o qualsevol altre mitjà
en el qual es faci difusió de l’actuació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licitarà a l’Ajuntament /EMD la justificació de la publicitat
realitzada.

Cinquè. La vigència d'aquest conveni s'estableix des de la data de la seva signatura, que es produirà
necessàriament abans de l'inici de les actuacions de licitació de l'obra per part de l’Ajuntament i fins
el moment que es produeixi l'efectiu cobrament de la part a aportar a l'Ajuntament per part del
Consell Comarcal.

Segon. Disposa l’atorgament de les següents subvencions directes:
Ajuntament de Deltebre
Ajuntament de Roquetes
Ajuntament de Tortosa
EMD de Jesús

19.410,78 €
18.584,59 €
25.492,95 €
6.588,65 €

Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Consorci de Serveis
Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià per a col·laboració tècnica
en matèria de sanejament.
Des de l’any 1996 el Consell Comarcal del Baix Ebre té el reconeixement de la Generalitat
de Catalunya com a Administració Actuant en la gestió i l’explotació del sanejament dels
municipis de la comarca que, per delegació, ha assumit la gestió de les seves estacions
depuradores d’aigües residuals.
D’aleshores ençà ha estat el Consorci de serveis agroambientals de les comarques del Baix
Ebre i el Montsià qui ha dut a terme la gestió tècnica d’aquesta delegació mitjançant la
signatura dels corresponents convenis.
El mes de juliol de 2013 el Consell Comarcal del Baix Ebre va denunciar el conveni vigent per
la qual cosa, vista la voluntat de les parts de mantenir aquesta col·laboració, es planteja la
signatura d’un nou document que reguli les relacions
L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o
les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques
de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin
els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així mateix, l’art. 5è preveu que si l'òrgan,
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organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
sostenibilitat, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Consorci de Serveis
Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià per l’encàrrec de gestió de
l’assistència tècnica en matèria de sanejament
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I EL
CONSORCI DE SERVEIS AGROAMBIENTALS DE LES COMARQUES DE BAIX EBRE I
MONTSIÀ
______________________________________________________________________
Tortosa, ____ abril de 2014
REUNITS
D’una banda, el Sr. Lluís Soler Panisello, president del Consell Comarcal de Baix Ebre.
De l’altra, el Sr. Xavier Royo Franch, president del Consorci de Serveis Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre i Montsià.
Intervenen ambdues parts en nom i representació de les respectives entitats locals, i
MANIFESTEN
I.- Des de l’any 1996 el Consell Comarcal del Baix Ebre té el reconeixement de la Generalitat de
Catalunya com a Administració Actuant en la gestió i l’explotació del sanejament dels municipis de la
comarca que, per delegació, ha assumit la gestió de les seves estacions depuradores d’aigües
residuals.
II. D’aleshores ençà ha estat el Consorci de serveis agroambientals de les comarques del Baix Ebre i
el Montsià qui ha dut a terme la gestió tècnica d’aquesta delegació mitjançant la signatura dels
corresponents convenis.
III. El mes de juliol de 2013 el Consell Comarcal del Baix Ebre va denunciar el conveni vigent per la
qual cosa, vista la voluntat de les parts de mantenir aquesta col·laboració, es planteja la signatura
d’un nou document que reguli les relacions
IV. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats
públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics
idonis per a dur-la a terme. Així mateix, l’art. 5è preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que
rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar
mitjançant un conveni.
Per tot l’exposat
CONVENEN
PRIMER.- El Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià durà a
terme el suport tècnic necessari per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui exercir les
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seves funcions com a administració actuant en matèria de sanejament en els municipis de la
comarca del Baix Ebre dels quals en té delegada la competència.

SEGON.- Les tasques que durà a terme el CODE seran:
- direcció tècnica, control i supervisió de la gestió (procés, rendiments i manteniment) de les
infrastructures de sanejament delegades pels municipis, la gestió de les quals es du a terme per
l’empresa adjudicatària.
- desenvolupar i aplicar el Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals.

TERCER.- El Pla de treball que executaran el serveis tècnics del CODE, amb la col·laboració dels
tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre ,quan sigui necessària, serà, com a mínim, el següent:
- Revisió “in situ” de l’estat general de les instal·lacions
- control i supervisió dels paràmetres i processos de depuració, valoració dels rendiments de
depuració i dels ratios d’explotació i valoració de les incidències que afecten el procés de depuració.
- avaluació dels informes emesos per l’empresa adjudicatària
- emissió els informe que correspongui sobre la situació de les explotacions, indicant els cabals
tractats, els rendiments, les incidències en els processos o en les infraestructures, i sobre qüestions
relacionades amb les competències delegades al Consell Comarcal que els hi correspongui en
l’àmbit d’aquest encàrrec de gestió.
- Aplicació del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics
de sanejament, concretament i entre d’altres:

Vetllar per les determinacions complementàries necessàries per tal d'assegurar el correcte
funcionament dels serveis públics de sanejament en ordre a garantir la prevenció de la contaminació,
la protecció i la millora de la qualitat i el sanejament de les aigües.

Optimitzar la capacitat de tractament del sistema públic de sanejament, regulant el seu ús
determinant el contingut dels abocaments al sistema públic de sanejament mitjançant l'establiment
de prohibicions i limitacions.

Complir les previsions de la normativa europea, la Directiva 91/271/CEE i la Directiva
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc
comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.

Establir les característiques de l'escomesa física o connexió al sistema públic de sanejament,
tenint en compte les experiències en la regulació i en l'aplicació de les reglamentacions i ordenances
locals.

Incorporar, tres instruments bàsics, com són el Pla de manteniment, el Pla de reposicions,
millora i noves inversions i el Model estandarditzat de càlcul dels costos d'explotació.

Aplicar el règim d'inspecció, el sistema d'infraccions i sancions, i les mesures cautelars, de
conformitat amb les previsions que la legislació hidràulica atorga als organismes de conca.

QUART.- El Consell Comarcal del Baix Ebre aportarà al CODE, per a l’exercici 2014, la quantitat
corresponent al 60 % (seixanta per cent) dels ingressos que obtingui de l’Agència Catalana de
l’Aigua pel concepte de les despeses indirectes d’explotació del servei de sanejament en l’àmbit del
Consell Comarcal del Baix Ebre
CINQUÈ.- La durada d’aquest conveni s’estableix en un any no prorrogable.
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Amb aquest contingut es formalitza aquest conveni que es redacta per duplicat i que, un cop llegit
per ambdues parts, s'afirma i es ratifica el seu contingut i com a prova el signen en el lloc i la data
que s'esmenten a l'inici.

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 8è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Consorci per a la gestió
dels residus de la comarca del Baix Ebre per a la prestació de serveis de suport
administratiu i logístic.
Amb data 16 de juny de 2008, el President del Consorci per a la gestió dels residus de la
comarca del Baix Ebre i el President del Consell Comarcal del Baix Ebre van signar un
conveni per regularitzar el pagament del Consorci a l’ens comarcal d’una quantitat de 15.000
€ anuals (revisables amb l’IPC) pel desenvolupament de les tasques de responsable
administratiu, financer i econòmic assumides a través del personal que desenvolupa les
funcions de secretari, interventor i tresorer de l’ens comarcal i pel desenvolupament de les
tasques de suport administratiu assumides pel personal funcionari que designi a aquest
efecte. El Plenari del Consorci, en la sessió de data 31 de maig de 2010, va acordar modificar
aquest acord i, ateses les circumstàncies de dedicació i suport del Consell Comarcal del Baix
Ebre van aprovar modificar la quantitat i establir-la, per a l’exercici 2010, en 30.000,00 €
(trenta mil euros).
El plenari del Consorci, en la sessió de data 29 de setembre de 2011, va considerar que
aquesta quantitat caldria valorar-la en l’import de 36.000 € per a l’any 2011 i que en exercicis
posteriors caldria avaluar la situació real de funcionament i poder pactar-la de forma anual i
va aprovar el corresponent annex d’actualització.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
sostenibilitat, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’annex al conveni signat amb data 16 de juny de 2008 entre els presidents
del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca dl Baix Ebre i el del Consell Comarcal
del Baix Ebre, amb el següent contingut:
ANNEX 5
El pacte primer del conveni signat amb data 16 de juny de 2008 entre els presidents del Consorci
per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre i el del Consell Comarcal del Baix Ebre
preveu que el Consorci transferirà al Consell Comarcal del Baix Ebre una quantitat anual en
concepte de pagament pel desenvolupament de les tasques de responsable administratiu,
financer i econòmic assumides a través del personal que desenvolupa les funcions de secretari,
interventor i tresorer de l’ens comarcal i pel desenvolupament de les tasques de suport
administratiu assumides pel personal funcionari que designi a aquest efecte.
El pacte tercer disposa que aquest conveni té durada indefinida i estarà vigent des del dia 1 gener
de 2008 i fins que alguna de les dues parts el denunciï, per modificació de les circumstàncies
econòmiques, tècniques, administratives o de personal que es puguin produir.
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L’aportació anual del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre al Consell
Comarcal del Baix Ebre s’estableix en funció de les circumstàncies de cada anualitat.
La dedicació i el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre al Consorci per a la gestió dels residus
de la Comarca del Baix Ebre són: gerència, intervenció, secretaria, tresoreria, suport administratiu
i logístic.
Per la prestació d’aquestes dedicacions per a l’exercici 2014, s’estableix una aportació del Consorci
al Consell Comarcal de 50.000,00 € (cinquanta mil euros).

Segon. Facultar el president del Consorci per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 9è- Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria per
a la concessió del I Premi de Contes de la Via Verda.
El Pla d’Actuació Comarcal del Baix Ebre, en la fitxa 56, preveu en l’àmbit del foment de la
cohesió social, l’atorgament de premis culturals en concursos de narrativa, fotografia i dibuix
relacionats amb temes de la comarca, tenint com a destinataris els centres i instituts de la
comarca.
Com a primera iniciativa s’ha optat per convocar un concurs per premiar contes redactats pels
estudiants de l’ensenyament secundari obligatori conscient que la lectura i, derivada d’aquest,
l’escriptura, és un instrument fonamental en el procés de coneixement i de maduració
personal. La lectura i l’escriptura deixen empremta, desperten aficions i interessos nous,
eduquen la sensibilitat, faciliten el desenvolupament de la fantasia i de la creativitat,
proporcionen nous coneixements i ajuden a entendre altres formes de viure i de pensar.
En aquest marc educatiu s’ha volgut potenciar el coneixement de la realitat comarcal i
centrar-la en un espai amb gran potencial històric, especial i educatiu com és la via verda que
transcorre per l’antic traçat de la via fèrria de la Val de Zafan.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la
Cohesió Social, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir l’atorgament del I Premi de Contes
Baix Ebre, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
BASES PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI “CONTES BAIX EBRE 2014” ORGANITZAT PEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I DESTINAT A ALUMNES DE L’ENSENYAMENT
SECUNDARI OBLIGATORI
1. Objecte i temàtica del concurs
La finalitat d’aquest concurs és fomentar la creació literària i la lectura i donar a conèixer la comarca.
El conte haurà de ser sobre la temàtica “Via Verda del Baix Ebre”.
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2. Destinataris i modalitats
El concurs està adreçat als alumnes d'ensenyament secundari obligatori de tots els centres de la
comarca del Baix Ebre.
Hi haurà dues modalitats:
Modalitat A: alumnes de 1r i 2n ESO.
Modalitat B: alumnes de 3r i 4t ESO.
3. Termini i lloc de presentació dels treballs
Data límit per presentar el contes: 30 de maig de 2014, a les 14.00 hores.
Lloc: Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre
4. Sistema de presentació
Els contes es presentaran a través dels diferents centres educatius.
Cada centre presentarà dos treballs per categoria (un per curs). El sistema de selecció serà el que
estableixi el propi centre.
Els contes es presentaran dins un sobre blanc, sense logotips, que contindrà:
- El conte. Els conte haurà de ser en català, original i inèdit, i no podrà haver estat premiat en altres
concursos. S'admetran contes amb una extensió compresa entre 1 i 3 pàgines, a una cara, amb lletra
ARIAL a 12 punts i interlineat 1,5. A la primera pàgina, a dalt i a la dreta, caldrà fer constar:
(1) Conte per participar al PREMI “CONTES BAIX EBRE 2014”
(2) Títol del conte (a elegir pel participant)
(3) Pseudònim (a elegir pel participant)
(4) Curs (1r, 2n, 3r o 4t d’ESO, sense fer cap menció a l’institut)
Qualsevol relat que no compleixi amb aquestes bases serà descartat.
- Annex 1 amb les següents dades de l'autor: nom, cognoms, pseudònim, curs i centre. L’annex
anirà dintre un sobre més petit, tancat, i sense identificacions.
Per a identificació a efectes de Registre, el sobre blanc es presentarà acompanyat d’una sol·licitud
de participació, d'acord amb el model annex 2.
5. Premis
S’atorgarà un premi i un accèssit per a cadascuna de les modalitats del premi
Premi per a cada modalitat
- una bicicleta
- trofeu commemoratiu
- publicació del conte al Setmanari
Accèssit per a cada modalitat
- 100 euros en material escolar
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- trofeu commemoratiu

6. Jurat i procediment d'atorgament
Dins el procediment d’atorgament es constituirà el jurat, que estarà format per :
President
- President de la Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social.
Vocals
- Un representant de cadascun dels grups polítics de la corporació
- Dos escriptors/ores
- Dues persones que desenvolupin activitats de contacontes
- Un professional dedicat a la il·lustració de contes
- La coordinadora de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social del Consell Comarcal del Baix Ebre
- La tècnica de Cultura del Consell Comarcal del Baix Ebre, qui actuarà com a secretària del jurat
L’ordenació i instrucció del procediment de concessió serà realitzada pel l'Àrea de Foment de la
Cohesió Social.
En la valoració dels textos, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:
- Originalitat i creativitat del conte (50 punts)
- Qualitat literària (30 punts)
- Riquesa i varietat de vocabulari (20 punts)

7. Lliurament dels premis
El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic celebrat a la seu del Consell Comarcal del
Baix Ebre durant el mes de juny de 2014, que es comunicarà oportunament als centres.

8. Propietat dels treballs i acceptació de les bases
Els textos guanyadors seran propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre i l’ens comarcal els podrà
reproduir i distribuir fent constar sempre la seva autoria.
La resta de contes presentats al concurs no podran ser reproduïts ni utilitzats, per cap concepte, pel
Consell Comarcal del Baix Ebre.
Els autors podran recollir els seus textos fins el dia 30 de setembre de 2014. A partir d'aquesta data
els documents podran ser destruïts.
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases mitjançant un
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de
la corporació, així com una referència de l’anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l’esmentada
aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’article
124 del Reglament d’obres, activitats i servies dels ens locals.
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PUNT 10è- Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria
per a la concessió del Premi Solidaritat 2014.
L’any 2002, amb la voluntat de guardonar les millors iniciatives solidàries endegades per
entitats sense ànim de lucre radicades a la comarca, el Ple d’aquest Consell Comarcal va
aprovar les bases per a l’atorgament del primer Premi Solidaritat.
Aquest premi es va atorgar fins l’any 2008 i va guardonar entitats que desenvolupaven
accions solidàries en qualsevol lloc del món.
Des de l’any 2009, per raons econòmiques i de sanejament pressupostari, no s’ha atorgat
aquest premi.
En aquests moments, tot i que el context econòmic no permet atendre moltes despeses
extraordinàries, aquest Consell Comarcal l’any 2013 va considerar necessari reprendre
l’atorgament d’aquest Premi que pot suposar un ajut econòmic a una iniciativa solidària
rellevant en el curs de l’any 2014, amb la voluntat de reconèixer la tasca social exercida. I
donada la situació econòmica, el Consell Comarcal procurarà la coparticipació privada per al
finançament del premi.
Per tot l’exposat, s’ha elaborat una proposta de bases reguladores per l’accés al premi. El Ple
del Consell, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació
comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria del IX Premi "Solidaritat” atorgat
pel Consell Comarcal del Baix Ebre
Segon. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores de l’atorgament del premi en el
tauler d’ anuncis del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal i en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, per donar coneixement de les mateixes i possibilitar
qualsevol tipus d’ observació al respecte.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL IX PREMI "SOLIDARITAT” ATORGAT
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
_______________________________________________________________________
Primera. Objecte
El premi Solidaritat és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre que pretén reconèixer i
premiar la millor iniciativa social i/o solidària de l’any 2014.
Segona - Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el procediment
de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
Tercera. Destinataris
Els destinataris d’aquests premi són les entitats públiques o privades que tinguin previst o hagin dut a
terme projectes o iniciatives d’àmbit social i/o solidari enfocats a la comarca del Baix Ebre durant l’any
2014.
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Quarta. Sol·licituds
La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar en el Registre General del
Consell Comarcal del Baix Ebre, carrer Barcelona nº 152, Tortosa i en horari de 9 a 14h, de dilluns a
divendres.
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el
BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria.
Les entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria del premi “Solidaritat”, hauran de
presentar la següent documentació:
-

Identificació de l’entitat mitjançant la documentació de constitució.
Identificació del representant de l’entitat, mitjançant la còpia del DNI
Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli).
Breu història de l'entitat (màxim 1 foli).
Descripció del projecte (màxim 6 folis)

En el moment de la sol·licitud, en cas que el projecte o iniciativa ja s’hagi dut a terme o estigui en curs,
o tan bon punt s’hagi produït i en referència a l’any 2014, també s’aportarà la següent documentació:
-

Grau acompliment objectius i resultats del projecte (màxim 1 foli)
Pressupost total detallat del projecte i grau execució (màxim 1 foli)

Un cop rebuda la sol·licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol·licitar a les
entitats qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar el projecte de
forma adient per a la seva resolució.
Cada entitat podrà presentar un únic projecte.
La presentació
decisió del Jurat.

d'un

projecte

suposa

l'acceptació

de

les

bases

dels

Premi

i

la

Quinta. Termini de presentació i resolució
Les sol·licituds s'hauran de presentar com a màxim el dia 21 de novembre de 2014.
La resolució i acte d’entrega del Premi tindrà lloc durant el mes desembre de 2014.

Sisena. Dotació econòmica del premi
La dotació total d'aquest premi serà la següent per col laborar en el finançament i desenvolupament del
projecte premiat segons la decisió del jurat:
-

Premi: 1.500 €.

Setena. Composició del jurat
-El President del Consell Comarcal del Baix Ebre.
-La Vicepresidenta d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre.
-Un representant de cada grup polític comarcal.
-Tres representants de l’entitat que col·labori en l’edició del premi
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-El coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal, que actuarà com a secretari del jurat, amb
veu i sense vot.
El jurat qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar els
guanyadors del premi, en base als criteris establerts en les bases.
En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels seus
membres. Si cal, el vot del President del Consell Comarcal és de qualitat.
Vuitena. Criteris de concessió
Es valoraran les característiques del projecte que figuren a continuació als efectes d’avaluar-los amb la
màxima objectivitat.
-

Impulsin el suport social, el desenvolupament educacional, esportiu i cultural de les persones
desfavorides.

-

Garanteixin
la
viabilitat
tècnica,
econòmica
i
de
presentat, i estableixin mecanismes clars de seguiment i avaluació.

-

Beneficiïn un nombre ampli de persones.

-

Rebin una menor ajuda econòmica d'altres entitats.

-

Tinguin un component d'innovació.

gestió

del

projecte

A criteri del jurat el Premi podrà ser declarat desert.
Novena- Règim Jurídic Aplicable.
En tot allò no previst en aquestes, serà d’aplicació la normativa general d’atorgament de subvencions.

PUNT 11è- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la borsa de treball
per a treballadores familiars.
El Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei d’ajuda a domicili a través de personal
propi amb els qui té signats el corresponents contractes de treball.
Al llarg de l’any es produeixen situacions de necessitat de personal derivades de vacances,
incapacitats transitòries i altres que donen lloc a la necessitat de cobrir algunes vacants
temporals d’aquests llocs de treball.
Per tal de donar compliment als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que han de
presidir l’accés a un lloc de treball públic, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat unes
bases per tal de regular la contractació del personal que ha de prestar serveis com a
treballadora familiar, en règim de personal laboral temporal i per a cobrir necessitats puntuals.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació
comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per la creació d’una
borsa de treball de treballador/a familiar.
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CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A
FAMILIAR PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
1. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:
a) Estar en possessió del títol de graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o
equivalent.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
b) Estar en possessió de certiﬁcat de nivell elemental de català (certiﬁcat B1) de la Direcció General
de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29
de maig, sobre avaluació i certiﬁcació de coneixements de català (modiﬁcat pel Decret 3/2014, de 7
de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els
títols, diplomes i certiﬁcats equivalents als certiﬁcats de coneixement de català de la Direcció General
de Política Lingüística (modiﬁcada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix,
és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i
l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de
realitzar una prova de català.
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de països en
què el castellà sigui llengua oﬁcial hauran d’acreditar posseir coneixements de llengua castellana de
nivell intermedi o nivell B2.
L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o exercici, o
presentant un dels documents que s’indiquen a continuació:
- Certiﬁcat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31
d’octubre, o equivalent, o certiﬁcació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides
a l’obtenció d’aquest.
- Certiﬁcat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oﬁcials d’idiomes.
d) Acreditar una de les següents titulacions d’acord amb els requeriments del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:
1.El títol de Tècnic en atenció sociosanitària.
2.El títol de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència.
3.El títol de Tècnic superior d’integració social*.
4.El títol de Tècnic superior en integració social (Adaptació en intervenció sociosanitària).
5.El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
6.El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de Tècnic/a en atenció
sociosanitària.
7.El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària.
8.El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents al títol de
Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
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9.El certificat d’acreditació de competències corrresponents al certificat de professionalitat d’atenció
sociosanitària a les persones en el domicili.
10.Posseir alguna de les titulacions següents i dos anys d’experiència laboral:
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Sanitat:
- Formació Professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.
- Formació Professional de primer grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de clínica.
- Formació professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a auxiliar d’Infermeria (Mòdul de nivell II)
- Formació Professional primer grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de psiquiatria.
- Formació Professional de segon grau: Títol de Tècnic/a especialista.
d’assistència geriàtrica, Títol de Tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica.
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Serveis a la Comunitat:
- Formació Professional de segon grau: Títol de Tècnic/a especialista d’economia sociofamiliar
11.Posseir alguna de les titulacions universitàries següents i dos anys d’experiència laboral:
- Títol Universitari d’Infermeria.
- Títol Universitari de Fisioteràpia.
- Títol Universitari de Teràpia Ocupacional.
- Títol Universitari de Treball Social.
- Títol Universitari d’Educació Social.
- Títol Universitari de Mestre d’Educació Especial.
- Títol Universitari de Pedagogia Terapèutica.
- Títol Universitari de Psicologia.
*i els títols equivalents que els substitueixin en la implantació de la nova Llei Orgànica d’Educació
(LOE).
e) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
2. Funcions principals del lloc de treball:

Les tasques associades al lloc de treball de treballador/a familiar, sobre el qual es constituirà la borsa
d’interinitat són, en general les següents:

Prestar assistència domiciliària a persones en situació de risc social (disminuïts, gent gran,
infants, etc.) i/o dependència.

Realitzar determinats tràmits (gestions burocràtiques, gestió de receptes mèdiques, etc.) i
ajudar als usuaris en les activitats instrumentals de la seva vida diària (medicacions, controls mèdics,
compres, fer el menjar, organització de les tasques domèstiques, etc.).

Ajudar els usuaris en al seva higiene personal i altres activitats bàsiques de la vida diària on
tingui més dificultat. Establir hàbits i ajudar a mantenir-los, sobretot en casos d’infància i
discapacitats.

Tractar amb les famílies dels usuaris per millorar-ne l’atenció integral. Donar suport a la
persona cuidadora.

Ajudar a mantenir l’usuari en el seu medi el màxim possible, així com facilitar la relació amb el
seu entorn, millorant-ne la qualitat de vida.

Coordinar-se i col·laborar amb el/la treballador/a social, així com tenir en compte les seves
indicacions i informar-la de tot allò que sigui d’interès per al seguiment de les persones beneficiàries
del servei.

I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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3. Desenvolupament del procés selectiu
3.1. Prova coneixement de llengües:
3.1.1 Llengua catalana:
Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:
Primera part. Consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de llengua
catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral amb una conversa.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració i el resultat de
l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.
Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin documentalment, ﬁns al
moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell elemental de català (certiﬁ cat
B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació equivalent, i es consideraran
com a aptes/as.
3.1.2 Llengua castellana:
Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries
de països en què el castellà sigui llengua oﬁcial. Consisteix en una prova de coneixements de
llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una
redacció de 100 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres de la Comissió. La
qualiﬁcació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualiﬁcació d’APTE/A per a
participar en el procés selectiu.
Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment,
ﬁns al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua
castellana de nivell intermedi o nivell B2.
3.2. Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball:
Aquesta prova es divideix en dues parts:
a) La primera part consisteix en la realització d’un test de 15 preguntes amb tres respostes
alternatives, i relacionat amb les funcions del lloc de treball.
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
- 1 punt per resposta correcta
- (-) 1/3 per resposta incorrecta
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada
La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a superarlo.
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b) La segona part consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat amb les funcions,
atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, quedant a judici de la
Comissió el seu contingut, característiques i forma de realització.
En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en tasques pròpies
del lloc de treball.
La durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a superarlo.
Només les persones aspirants que superin la primera part d’aquesta prova (test) podran continuar
amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera part, el resultat ﬁ nal serà
de NO APTE/A.
El resultat ﬁ nal de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la mitjana dels
dos exercicis.
Cas que no es pugui fer la mitjana per no superar un dels dos exercicis amb un mínim de 5 punts, el
resultat ﬁnal serà de NO APTE/A.
3.3. Valoració de mèrits:
3.3.1 Entrevista (màxim 2 punts):
La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat de la
persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball. Es valorarà
el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de les activitats i projectes desenvolupats.
3.3.2 Antiguitat (màxim 3 punts):
a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, a raó de 0,20 punts per
any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. El temps de serveis
prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats amb el que
es convoca. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha d’acreditar
mitjançant certiﬁcat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat
Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a més, un certiﬁcat
expedit per l’Administració pública on s’hagin
prestat els serveis; i en el cas de treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més,
contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis
prestats.
3.3.3. Formació i perfeccionament (màxim 3 punts):
Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de
perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions
pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen.
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Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys.
Els/Les interessats/des han d’aportar, a més de la corresponent certiﬁcació, documentació que
acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aproﬁtament.
Jornades de ﬁns a 9 hores 0,05 punts
De deu a dinou hores 0,15 punts
De vint a trenta-nou hores 0,25 punts
A partir de quaranta hores 0,35 punts
En cas que s’acreditin diversos certiﬁ cats de la mateixa activitat formativa d’informàtica, només es
valorarà el de l’última edició.
3.3.4. Titulacions acadèmiques (1 punt):
Les titulacions acadèmiques oﬁcials, quan siguin rellevants per al lloc de treball a proveir, es valoren
en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d’aquests llocs.
No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per
assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.
A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.
Pel títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent. . . . . . . .1 punt
3.3.5. Coneixements de la llengua catalana (1 punt):
Es valoren els certiﬁcats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o alguna
de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i
certiﬁcació de coneixements de català (modiﬁcat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certiﬁcats
equivalents als certiﬁcats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística
(modiﬁcada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril).
Certiﬁcat de nivell intermedi de català (B2) o superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punt

1.4. Presentació de sol·licituds

Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió juntament amb el
currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones
aspirants mitjançant fotocòpia simple, llevat del català i/o castellà que cal presentar fotocòpia
compulsada, al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500
Tortosa), de 9:00 hores a 14:00 hores i dilluns també de 16.00 a 18.00 hores.
L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de
l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-se ﬁns el moment
de la realització de la prova de català i/o castellà si s’escau.

1.5. Terminis de presentació
Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oﬁcial de la Província.
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6. Llista d’admesos i exclosos
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista d’admesos i exclosos es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i al web:
http://www.baixebre cat.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 44 53 08, de 9 a 14 hores o consultar la web del
Consell Comarcal del Baix Ebre: www.baixebre.cat.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d’aquesta
publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà d’aquesta publicació, davant del President de la Diputació.

7.- Comissió de valoració
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent:
President
Titular: Josep Miralles Guerrero
Suplent : Cristina Grau Vidal
Vocals
Titulars:
Immaculada Zafra Fernández
Sonia Ponce Daga
Rosa Maria Solé Arrufat
Suplents
Cinta Salaet Badia
Anna Blasco Castells
Elena Carot Giner
Secretari:
Titular: Josep Pere Puig Rosales
Suplent: Francesc Folqué Alcoverro
La Comissió de valoració esta facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s’originin
durant el desenvolupament del procés de selecció.

8.- Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants.
8.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, la
comissió de valoració podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a
resoldre’l.
8.2.- La comissió de valoració farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i elevarà
a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, restaran a l’espera
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de ser cridats pel Consell Comarcal, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de
contractació temporal. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins a
un màxim de tres vegades al telèfon que ens hagin facilitat. L'interessat haurà de manifestar en un
termini màxim de 24 hores la seva acceptació o no acceptació La renúncia a ocupar el lloc de treball,
la impossibilitat de contactar amb el candidat, o la manca de manifestació habiliten al Consell
Comarcal del Baix Ebre a la crida del següent en l’ordre.
8.3. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de renuncia o situació
excepcional de l’aspirant, prèviament informada. L’aspirant que renuncií a una crida, per causa
degudament justificada, passarà a ocupar el lloc següent. Es considera causa justificada quan el lloc
de treball a cobrir es trobi a més de 27 km del seu domicili de residència.

En cas de segona renuncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista d’espera.

En cas de tercera renuncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera.

Segon. Donar a les bases la tramitació reglamentària per a la seva efectivitat.

PUNT 12è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni signat amb
Obra Social la Caixa per al finançament del tiquet fresc.
L’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, a través de la seva Obra Social, contempla
entre els seus objectius la realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració
amb institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.
La missió de l’Obra Social “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i de la societat,
amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de programes
propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients i,
en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus resultats i susceptibles de ser
transferides a altres entitats.
L’Obra Social “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i
mediambientals amb una vocació transformadora.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb l’article 25 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, desenvolupa, entre d’altres, les competències que li atribueixen les lleis del
parlament de Catalunya
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix els diferents nivells de prestació
dels serveis socials , estructurant-los en dos nivells: l’atenció bàsica i l’atenció especialitzada i
defineix l’atenció bàsica com el dispositiu d’informació, diagnòstic, orientació, suport,
intervenció i assessorament individual o comunitari que, és l’eix vertebrador de tota la xarxa
de serveis socials i assigna als consells comarcals la prestació d’aquesta atenció per als
municipis de menys de 20.000 habitants del seu àmbit territorial . En l’esquema de prestació
dels serveis socials bàsics s’inclouen els ajuts econòmics per a situacions d’urgència social.
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Ambdues entitats consideren important mantenir la col·laboració en el desenvolupament de
serveis locals que possibiliten l'accés, la integració social i l'autonomia de les persones que
es troben en dificultats, per la qual cosa, amb data 7 d’abril de 2014, van signar un conveni de
col·laboració.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació
comarcal, adopta els següents ACORDS:
Únic. Ratificar la signatura del conveni signat amb data 7 d’abril de 2014 amb l’entitat Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona que té per objecte establir el marc de la col·laboració
entre l’Obra Social “la Caixa” i el Consell Comarcal del Baix Ebre per afavorir el
desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que aquesta última
du a terme en el desenvolupament del seu objecte i concretament en el Projecte de Tiquet
Fresc, que permet ampliar el sistema de cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació de
la població mes desfavorida.
REUNITS
D’una banda, la Sra. Tatiana Caro Le-gal, com a Directora Banca Institucions, en nom i representació
de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, a través de la seva Obra Social (en endavant, Obra
Social “la Caixa”), entitat domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621, i amb NIF núm. G-58899998.
De l’altra, el Sr. Lluis Soler Panisello, en nom i representació del Consell Comarcal del Baix Ebre (en
endavant, l’Entitat), com a President, en virtut de la seva elecció en sessió plenària de data 7 de juliol de
2011, amb domicili a Carrer Barcelona, 152 de 43500 Tortosa, i amb CIF núm. P9300004J.
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat legal suficient
per a subscriure aquest Conveni i a aquests efectes,
MANIFESTEN
I.- Que la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, a través de la seva Obra Social, contempla entre
els seus objectius la realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb
institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.
La missió de l’Obra Social “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i de la societat, amb
especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de programes propis, aliances
estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas
innovadores, avaluables en quant als seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres
entitats.
L’Obra Social “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i
mediambientals amb una vocació transformadora.
II.- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb l’article 25 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
desenvolupa, entre d’altres, les competències que li atribueixen les lleis del parlament de Catalunya
III. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix els diferents nivells de prestació dels
serveis socials , estructurant-los en dos nivells: l’atenció bàsica i l’atenció especialitzada i defineix
l’atenció bàsica com el dispositiu d’informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i
assessorament individual o comunitari que, és l’eix vertebrador de tota la xarxa de serveis socials i
assigna als consells comarcals la prestació d’aquesta atenció per als municipis de menys de 20.000
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habitants del seu àmbit territorial . En l’esquema de prestació dels serveis socials bàsics s’inclouen
els ajuts econòmics per a situacions d’urgència social.
IV. Que ambdues entitats consideren important mantenir la col·laboració en el desenvolupament de
serveis locals que possibiliten l'accés, la integració social i l'autonomia de les persones que es troben
en dificultats.
I d'acord amb tot l'exposat subscriuen aquest conveni de col·laboració d’acord amb els següents,
PACTES
Primer. Objecte del conveni
El present Conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i el
Consell Comarcal del Baix Ebre per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de
caràcter cultural i social que aquesta última du a terme en el desenvolupament del seu objecte.
L’Obra Social “la Caixa” i el Consell Comarcal del Baix Ebre, col·laboraran en el Projecte de Tiquet
Fresc, que permet ampliar el sistema de cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació de la
població mes desfavorida.
Segon. Compromisos que assumeix el Consell Comarcal del Baix Ebre
El Consell Comarcal ha de destinar íntegrament l’import de l’aportació econòmica de l’Obra Social “la
Caixa”, a aquest projecte, que tracta de donar uns tiquets per un valor en concret, que els usuaris
podran bescanviar per menjar fresc als establiments adherits.
Així mateix, en aquests tiquets s’inserirà el logotip de L’Obra Social de “la Caixa”, que serà facilitat
per aquesta entitat.
El Consell Comarcal es compromet a realitzar una presentació pública i difusió d’aquesta
col·laboració mitjançant roda de premsa i comunicat als principals mitjans de la zona.
Així mateix, ha d’aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el programa
objecte d’aquest conveni i és l’únic responsable de l’acció.
A la finalització del mateix, ha de presentar a l’Obra Social “la Caixa”, a través del seu representant
en la Comissió de Seguiment, un informe explicatiu de l'aplicació dels fons percebuts, com també
dels resultats aconseguits.
Tercer. Compromisos de l’Obra Social “la Caixa”
Per al compliment de les finalitats expressades en el pacte anterior, l’Obra Social “la Caixa” es
compromet a fer una aportació en favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, de la quantitat de
15.000 euros (Impostos inclosos, si s’escau).
L’esmentada quantitat que es farà efectiva mitjançant transferència a un compte bancari de
CaixaBank obert a nom del Consell Comarcal del Baix Ebre (ES41 2100 0019 46 0200530167),
comprometent-se aquest a destinar aquesta aportació al finançament de l’actuació esmentada al
pacte segon.
Un cop realitzat l’ ingrés, el Consell Comarcal del Baix Ebre presentarà a l’Obra Social “la Caixa” el
rebut corresponent.
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Quart. Comissió de Seguiment
Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, es constituirà una comissió paritària mixta
de seguiment, integrada per representants de cadascuna de les parts signants, que establirà de
comú acord les normes relatives al seu funcionament. A aquesta comissió li correspondran, entre
d’altres funcions, les següents:
Acordar la concreció de les activitats que cal dur a terme en compliment d’aquest conveni.
Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin sorgir en la
seva implementació.
Avaluar l’acompliment dels objectius.
Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació econòmica
efectuada per l’Obra Social “la Caixa”
Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la difusió.
Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració.
I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les parts estimin
convenients.
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les funcions que
l’hi són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns. Sense perjudici de l’anterior, la
Comissió es podrà reunir, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes
que per la seva urgència o especificitat no es puguin ajornar fins a la propera reunió periòdica.
Els membres de la Comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió a les seves
institucions respectives.
Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual se
n’aprova el Reglament de desenvolupament, els legals representants de les parts, reconeixen quedar
informats i consentir, que les dades personals reflectides en el present conveni, així com les que es
generin amb motiu de la relació, seran incorporades a un fitxer de cada part respectivament, amb la
finalitat de gestionar la referida relació contractual descrita en el present Conveni. Qualsevol de les
parts podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit
a les adreces indicades. Així mateix, les parts fan constar de forma expressa que s’abstindran de fer
cap tipus de tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de la signatura
d’aquest conveni, llevat del que sigui estrictament necessari per a les seves finalitats. En aquest
sentit es comprometen, especialment, a no cedir a terceres persones les dades esmentades o els
arxius que les contenen, així com també a mantenir-ne una estricta confidencialitat.
S’acorda expressament que totes les dades o informació que l’Entitat comuniqui a l’Obra Social "la
Caixa" en relació amb el projecte o programa objecte d’aquest conveni seran dades dissociades, és
a dir, dades que no permetin la identificació de cap persona física i que, per tant, queden excloses de
l’aplicació de la normativa de protecció de dades. En particular, mantindran informada a l’Obra Social
“la Caixa” de la evolució del projecte mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o percentual.
Sense perjudici de l’anterior, l’Entitat declara que complirà, sota la seva única i total responsabilitat,
totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció de dades de
caràcter personal, entre elles, la de complir amb els requisits d’informació disposats a l’article 5 de la
LOPD, i d’obtenir el consentiment dels titulars de les dades que seran objecte de tractament, quan la
citada Llei així ho estableixi. Així mateix, aplicarà les mesures de seguretat que la llei estableixi, i
mantindrà indemne la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona de qualsevol indemnització i/o sanció
reclamades per terceres persones, incloent-hi les autoritats i els organismes competents.
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Sisè. Difusió
Un cop ho hagi consensuat amb l’Obra Social “la Caixa”, l’Entitat es compromet a difondre la seva
col·laboració en els documents i actes de difusió de les activitats que es duguin a terme amb càrrec a
la dotació efectuada per aquesta, i en la seva memòria anual. L’Obra Social “la Caixa” haurà
d’aprovar prèviament, si escau, la utilització de la seva imatge corporativa i l’ús dels seus signes
distintius, com també l’abast de la seva possible participació en actes o activitats de caràcter públic.
Per la seva banda, l’Obra Social “la Caixa” pot fer la difusió que estimi convenient de la col·laboració
que es regula mitjançant aquest conveni, després d’haver obtingut l’aprovació de l’Entitat pel que fa a
l’ús de la seva imatge corporativa i dels seus signes distintius.
Setè. Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà una durada de 1 any des de la data de la seva signatura.

Vuitè. Causes de resolució anticipada
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:





L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.
L’acord mutu de les parts.
La denúncia de qualsevol de les parts.
L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el seu compliment.

En cas que es produís la resolució anticipada d’aquest conveni, no es lliuraran les quantitats
convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de resolució anticipada per causes
imputables a l’Entitat, aquesta haurà de retornar les quantitats lliurades que no s’hagin destinat a les
finalitats del conveni.

Novè. Cessió
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o parcialment, per cap
d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part.

Desè. Llei aplicable i submissió
Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En particular, té naturalesa de
conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general a l’empara de l’article 25 de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i incentius
fiscals al mecenatge.
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes
que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts, esgotant totes les formes
possibles de conciliació per tal d’arribar a un acord amistós extrajudicial. Si no fos possible, els
òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de Barcelona seran competents per a conèixer les
qüestions litigioses, renunciant les parts de forma expressa al seu propi fur si fos un altre.

PUNT 13è- Donar compte de l’avaluació de l’anualitat 2013 del pla de sanejament 20092015.
Atesa la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 101 de 25 d'abril de 2009 del
Reial decret-Llei 5/2009, de 24 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar
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a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i
autònoms.
Atès que, de conformitat amb l'establert a l'article 1 del Reial decret-Llei 5/2009, de 24
d'abril, aquesta Entitat va liquidar el seu pressupost de 2008 amb romanent de tresoreria
negatiu i per tant tenia la possibilitat de finançar el seu import amb endeutament bancari.
Atès que de conformitat amb l'establert a l'article 3.1 del Reial decret-Llei 5/2009, de 24
d'abril, per a finançar el seu import amb endeutament bancari era necessari un pla de
sanejament que va ser aprovat amb data 10 de juliol de 2009
Atès l'informe de Secretària, emès en data 25 de març de 2014, sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir per a avaluar el compliment anual del pla de
sanejament.
Atès l'informe d’intervenció de data 31 de març de 2014, sobre el compliment anual del
pla de sanejament que es transcriu:
PRIMER. El pla de sanejament va aprovar les següents mesures:
INGRESSOS:
- Reforma de les Taxes i Preus Públics Vigents Actualment:
 Taxa serveis generals
 Taxa transport adaptat
 Taxa ponència avaluació
 Preu públic teleassistència
 Revisió preus públics fins cobrir el cost del servei
- Increment en l’obtenció de Subvencions Corrents
- Captació d’aportacions de particulars i empreses
- Augment d’ingressos patrimonials i altres de dret privat
DESPESES
- Disminució de despeses de personal
 Disminució de despeses de personal
 Reduir les contractacions laborals temporals
- Disminució de despeses en béns corrents i serveis
- Reorganització de serveis comarcals
SEGON. Els resultats obtinguts són els següents:
INGRESSOS:
-

La modificació de taxes i preus públics que es va efectuar, un cop aplicada tota l’anualitat i
amb una major prestació de serveis als usuaris de serveis socials, ha suposat un increment
de l’import ingressat per les taxes aprovades.

-

La resta de preus públics que s’han aprovat en l’exercici no han tingut cap incidència en el
pressupost d’ingressos de 2013.

-

En general, les transferències corrents que finançaven els diferents serveis conveniats o
traspassats han tingut una reducció en el seu import però com ja s’havia previst una
contenció de la despesa ha tingut un impacte menor de l’esperat.

-

En el cas específic del Fons de Cooperació de 2013, la seva aprovació amb plurianualitat,
ha fet que es reconegués només l’import assignat per al 2013 i es deixés la quantitat de
2014 com a dret d’aquest exercici, per la qual cosa l’import ha estat menor encara que
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pal·liat en certa mesura per l’atorgament d’alguns municipis del fons supramunicipal a favor
del Consell.
-

S’han aconseguit els ingressos que finançaven actuacions com Premis de recerca, premi
Solidaritat, Premi emprenedors, convenis amb empreses privades per al funcionament de
diversos serveis, etc.

-

No s’ha iniciat cap actuació sense haver comptat amb finançament encara que hagi estat
parcial

-

El Consell d’Administració de PEBESA va prendre la decisió de tornar a repartir dividend i
per un import superior al previst en els ingressos patrimonials i al de l’exercici anterior.

-

Les concessions de les estacions de Benifallet i Aldover han començat a produir ingressos
un cop solucionat els temes de subministrament en la primera i la nova resolució de la
segona.

-

El cobrament de la subvenció del PUOSC per a la compra de l’autobús de serveis socials
que estava finançada amb un crèdit pont a servir per fer l’amortització d’aquest però també
ha suposat un ingrés degut a l’avançament de la quota que es va fer l’exercici 2012.

DESPESES:
-

La despesa corresponent al personal d’administració general s’ha executat d’acord amb
el previst al pressupost inicial i hi ha poques

-

S’han reduït les despeses de funcionament, concretament en compra de bens corrents i
serveis amb un gran control de les despeses no productives.

-

S’ha aconseguit que la gran majoria dels serveis que es presten es puguin finançar
mitjançant els ingressos dels diferents convenis i les aportacions dels usuaris dels
mateixos.

Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l'Informe de Secretària de data 25 de
març de 2014, al Ple de la Corporació acorda:
PRIMER. Efectuar la presa de coneixement de l'informe d’intervenció pel qual s'avalua el
compliment anual del pla de sanejament que s'ha transcrit, als efectes previstos a l'article
9.3 del Reial decret-Llei 5/2009, de 24 d'abril.
SEGON. Que per part de la Intervenció Comarcal, es comuniqui aquest informe al Ministeri
d’Economia i Hisenda.
PUNT 14è- Aprovació, si s’escau, de la massa salarial del personal laboral d’aquesta
Entitat per a l’exercici 2014.
Per provisió d’aquesta Presidència de data 1 d’abril de 2014, es va ordenar la iniciació
d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió
d’informes per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció.
El Pressupost d’aquest Consell Comarcal per a l’exercici 2014 va ser aprovat inicialment pel
Ple en acord de data 20 de desembre de 2013, el qual va esdevenir definitiu, una vegada
exposat al públic sense reclamacions, en data 22 de gener de 2014 .
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En data 4 d’abril de 2014 s’ha emès l’informe de Secretaria.
Per la Intervenció, en data 8 d’abril de 2014, s’ha acreditat que l’import d’aquesta massa
salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a 1.492.600,02 € i que aquest import s’ha
incrementat respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 2013, considerat en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Afers Interns, i
per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal,
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2014,
la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2013 per aquest personal, tant
respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat d’1.492.600,02 €.
Segon .- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província.
PUNT 15è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’aprovació del pla pressupostari
a mig termini 2015-2017

1. ANTECEDENTS
En data 27 de març de 2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute
públic i la regla de la despesa.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a
mig termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de
l’exercici 2013 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2014. Així mateix, a l’informe
d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos
d’actuació d’aquest mandat.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre
altres paràmetres:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
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- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la
seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini
de les finances públiques.
2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs
pressupostaris.
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic,
en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el
cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament
net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit
a destinar a la reducció de deute.
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de
20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es
tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio
del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període
mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es
destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a
què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte
en relació a la distribució d'aquest superàvit.
Per tot l’exposat, després de conèixer resolució del President de data 27 de març de 2014, i
per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal, el
Ple adopta els següents ACORDS:
Primer.- Ratificar la resolució de presidència d’aprovació del pla pressupostari a mig termini
pel període 2015 a 2017, d’acord amb el següent detall:
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INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2015
0,00
0,00
123.032,10
9.018.438,39
40.000,00
9.181.470,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.181.470,49

PREVISIÓ
2016
0,00
0,00
124.262,42
9.108.622,78
40.400,00
9.273.285,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.273.285,20

PREVISIÓ
2017
0,00
0,00
125.629,31
9.199.709,00
40.804,00
9.366.142,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.366.142,31

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Amortització ordinària
Amortització LOEPSF
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
3.194.816,26
4.401.299,58
77.106,80
840.743,58
8.513.966,22
0,00
0,00
0,00
0,00
168.839,64
0,00
168.839,64
168.839,64
8.682.805,85

2016
3.226.764,42
4.445.312,58
72.995,45
849.151,01
8.594.223,46
0,00
0,00
0,00
0,00
166.720,29
0,00
166.720,29
166.720,29
8.760.943,75

2017
3.259.032,07
4.489.765,70
66.924,74
857.642,52
8.673.365,03
0,00
0,00
0,00
0,00
142.719,53
0,00
142.719,53
142.719,53
8.816.084,56

PUNT 16è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la signatura del conveni marc de
col·laboració i signat amb la Diputació de Tarragona per a optimització de la prestació
de serveis municipals i altres acords.
La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal (SAM), vol reforçar la
cooperació i col·laboració interadministrativa amb els consells comarcals per afavorir la
prestació de les competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels
municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial
els de menys capacitat econòmica.
Amb aquesta finalitat, els consells comarcals de la demarcació i la Diputació de Tarragona
han signat el l’objecte del qual és dissenyar un nou marc de cooperació o col·laboració en el
qual els recursos econòmics de la Diputació s’adrecin a les necessitats actuals dels ens
locals per optimitzar els recursos i evitar duplicitats en les assistències i serveis als municipis i
al mateix temps facilitar un nou marc d’actuació als consells comarcals per a concretar el seu
Pla anual de col·laboració amb la Diputació de Tarragona.
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Posteriorment, la Diputació de Tarragona ha tramés una addenda al conveni que regula una
aportació extraordinària per al finançament de les escoles municipals de música.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Afers Interns, i
per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la signatura del conveni marc de col·laboració i coordinació entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis
municipals i els documents annexos de l'exercici 2014 i aprovar l'addenda que regula el
finançament de les escoles municipals de música.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
l'addenda de finançament de les escoles municipals de música, del pla d'assistència
municipal derivat d’aquest conveni i de tots els documents necessaris per a l’efectivitat del
conveni.
PUNT 17è- Proposta de Presidència d’aprovació de la constitució del Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i aprovació dels estatuts reguladors.
Sr. Lluís Soler fa una sintètica explicació sobre els antecedents d’aquesta proposta referint-se
a que fa més de dos anys des del CODE es va posar en manifest que hi havia un conveni de
col·laboració entre el REBÉ i el Consorci de Residus del Montsià que va finalitzar l’any passat
i que calia elaborar una estratègia per tal d’afavorir les dos comarques en tema de residus. Es
va fer un estudi de situació per part del CODE del qual es desprenia que la col·laboració
conjunta a les dues comarques podria comportar un estalvi important, proper al milió d’euros.
Aquesta col·laboració, un cop avaluada la conveniència la cooperació en la recollida de
residus, podia anar més enllà i introduir tots els elements de la cartera de serveis del CODE.
Per exemple, pel que fa el tema de al salubritat pública, cal dir que costa molts diners als
ajuntament del Montsià i del Delta de l’Ebre pel tema del mosquit i de la mosca negra i que la
Generalitat desitja un únic interlocutor per al territori per tal de tractar aquests problemàtica.
Respecte la recentment creada Reserva de la Biosfera cal que sigui gestionada a través de
l’administració local, però la creació d’un nou consorci no és la solució ni és possible.
Fa més de dos anys que s’està treballant en un nou ens que pugui donar resposta a totes
aquestes necessitats territorials i que aconsegueixi optimitzar recursos humans, econòmics i
tècnics. Així, per tant, s’han elaborat un estatuts en els que s’ha intentat plasmar la voluntat
de tots els grups. L’entrada en vigor de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, LRSAL, ha afectat el redactat inicial i ha obligat a adaptar el text a la normativa vigent.
Tot i això s’ha elaborat una proposta per tal de poder crear un òrgan de gestió territorial i no
un òrgan polític.
El Sr. Joan Font diu que aquest consorci és una mostra d’eficàcia administrativa i de gestió,
així com un estalvi econòmic que s’ha de desenvolupar, amb uns estatuts complexos,
certament, però és el primer pas.
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El Sr. Daniel Andreu manifesta que en tot l’exposat fins ara, hi està d’acord, sobretot amb
la filosofia de coordinar i d’estalviar, però al grup d’ERC li sap greu fer l’exposició que ara
farà. Manifesta el Sr. Andreu que s’ha fallat en lo fons però sobretot amb la forma i no s’ha
esgotat el diàleg per tal d’arribar a un consens. En temes com aquest, segueix, haurien de
tenir la capacitat per arribar a un acord.
Segons manifesta el Sr. Andreu les formes han fallat quan ahir per sorpresa fan una roda de
premsa, que s’hagués pogut fer avui després del Ple, menyspreant al grup comarcal d’ERC al
Baix Ebre i al Montsià i faltant al respecte institucional, perquè van escenificar un acord de
partits
Opina també que els estatuts són anacrònics perquè no tindran vigència d’aquí un any amb
entrada en vigor de la nova llei de governs locals que preveu que els consellers comarcals
seran els alcaldes. ERC tot i les discrepàncies en l’articulat dels estatuts, com en la dissolució
de consorcis i el tema del personal, tenia la voluntat de poder arribar a un acord.
No s’ha escoltat la proposta a incorporar a l’article 8 respecte que siguin els representants
dels ajuntament que deleguen les competències qui estigui representat al Consorci i no ha
estat així. Exposa com exemple que al REBÉ ha funcionat amb un representant de les
administracions locals. En el projecte d’estatuts que es present aquí no queda clar qui elegirà
els representant del Baix Ebre. Seria bo, proposa, eliminar aquest segon punt, ja que un
representant del consell comarcal ha de tenir el vot que pot afectar una població i en canvi un
alcalde o alcaldessa no.
Reitera el Sr. Andreu que els agradaria arribar a un consens, però volen directa representació
i no tants representants, i els agradaria que fos així perquè lamentarien haver de votar en
contra d’aquest tema més tenint en compte que ell, personalment, l’ha defensat a capa i
espasa i que el continuarà defensant.
El Sr. Moisés Fabra pren la paraula en representació del grup comarcal del PSC, per
manifestar que el seu grup creu que es positiu per a la comarca. Opina que quan han arribat
aquí ja sabien què votaria cadascú i que algunes paraules que s’han escoltat durant el debat
poden ser molt dures si es treuen de context. No entén que ERC voti per interessos
partidistes. Cada dia que es retarda l’ aprovació d’aquest ens costa diners als ajuntament i als
ciutadans. Evidentment, segueix, que hi ha punts en els quals no hi estan d’acord però en
molts altres si. El vot del seu grup és favorable perquè cada una de les propostes que han
presentat han estat escoltades i incorporades. Aquest ha estat un projecte liderat pel Baix
Ebre i és d’agrair i li demana al President si és possible que aquesta proposta de presidència
sigui una proposta de grups i no només de la presidència. Certament que les modificacions
són moltes, possibles i variades però no s’hauria de polititzar la creació d’aquest ens: qui ha
estat l’essència d’aquest projecte són els tècnics i no els polítics.
El Sr. Lluís Soler agraeix el vot dels grups comarcals del PP i del PSC, i s’adreça al portaveu
del grup comarcal d’ERC, Sr. Dani Andreu, per manifestar-li que li sap greu fer aquesta
intervenció atès que li té estima personal i deixant ben palès i manifest que si l’interlocutor
fos un altre diria altres coses.
En primer lloc es refereix la menció de la falta de respecte recordant la quantitat d’hores
emprades en elaborar els estatuts del COPATE. S’ha explicat tot, i tot a tothom, però li sap
greu que li digui que li ha faltat al respecte perquè, en tot moment, ha tingut tota la informació
disponible. Li recorda al Sr. Andreu que dins el seu partit s’han fet reunions per boicotejar
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aquest projecte; que tot i enviar-los les propostes les seves aportacions han estat de paraula i
que mai han presentat cap escrit; que ERC també va convocar una roda de premsa faltant al
respecte institucional i dient que la creació d’aquest ens es feia per donar al PP el govern.
Des del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha treballat amb tot el respecte possible. S’ha
demanat un informe a Governació “a priori”; és a dir, abans de l’informe preceptiu necessaris
després de crear el Consorci, per tal que avalués la proposta d’estatuts i la seva adaptació a
la legalitat. Arran aquest informe s’han adaptat els estatuts a les seves consideracions
Segueix el President manifestant que ell personalment volia que tots els grups comarcals
estesin a la roda de premsa i, per tant, es va enviar una invitació a tots,i ha estat obert a
totes les aportacions; de fet el PSC va fer una aportació ahir mateix i s’ha incorporat al text
definitiu.
En relació a la manca de representació municipal i concretament dels alcaldes que ha
esmentat el Sr. Andreu li recorda que la Comissió executiva de residus funcionarà igual que
el REBE, amb tots els alcaldes.
Respecte la manca de visió de futur dels estatus manifesta el Sr. Lluis Soler que de moment
estan redactats tenint en compte la legalitat vigent; no podem fer previsions del que passarà,
però quan s’aprovi llei de govern local es farà el que digui la llei i no hi haurà cap problema
per adaptar-se.
Seguidament pren la paraula novament el Sr. Joan Font, portaveu del grup comarcal del PP, i
s’adreça al Sr. Dani Andreu manifestant que s’ha referit a que els grups que voten a favor que
s’ho facin mirar perquè, segons ha dit, el consorci només durarà un any. El Sr. Fons deixa
palès que no entén com un grup que pensa que això quedarà liquidat han participat durant
dos anys en la creació d’aquest consorci.
El Sr. Daniel Andreu pren la paraula per aclarir les seves paraules i dir que d’aquí un any la
representativitat quedarà canviada, això és exactament el que volia dir. Seguidament reprèn
la qüestió que no considera gens encertada la roda de premsa d’ahir. Des del primer moment
el grup que representa l’ha acompanyat de la mà i amb tota la confiança del món en el procés
de creació del Consorci.
Hores d’ara, segueix el Sr. Andreu, puc dir que estem d’acord amb el preàmbul, amb
l’articulat, ja que estem d’acord amb la creació d’aquest consorci, l’únic punt on no hi estan
d’acord és amb la seva representativitat; el consorci del REBÉ hauria de servir com a
exemple. Així, essent que només hi ha un únic punt de desacord podrien arribar a un
consens, ja que fa un any que estan treballant amb això i la distància era molt més gran que
ara, però ara sembla que no és possible arribar a aquest consens. El Sr. Andreu manifesta
que vol que quedi ben clar que només no estan d’acord amb un únic punt.
El Sr. Moisés Fabra pren novament la paraula responent al Sr. Andreu que ja té clar que
només tenen problema amb la representativitat i que s’hauria d’intentar buscar un consens.
Manifesta que si s’hagués parlat amb altra gent d’ERC el vot hagués estat diferent, fins i tot si
votessin de forma individual algú votaria de forma diferent, i els emplaça a parlar de forma
concreta de la representativitat.
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El Sr. Lluís Soler, s’adreça també al portaveu del grup d’ERC i manifesta que el Sr. Andreu
ha expressat que li va saber greu la roda de premsa d’ahir però que a ell, diu el Sr. Soler, li
va saber greu la que va fer ERC. El Sr. Daniel Andreu ja sabia que ahir feien una roda de
premsa atès que se l’havia convidat. Li recorda que ell ha treballat molt pel aquet consorci, i
que negociar no vol dir que sí a tot, ja que pràcticament tot el que han suggerit des d’ERC
s’ha incorporat,i que la representativitat és per preveure totes les possibilitats que puguin
haver-hi.
Finalment el President manifesta que es poden asseure sempre que vulguin per poder arribar
al consens.
El Sr. Daniel Andreu afegeix que s’està perdent una gran oportunitat.
El Sr. Lluís Soler li respon que sí, però per la seva responsabilitat.
Finalitzades totes les intervencions, el Ple del Consell adopta els següents acords:

Atès que s'ha incoat l'expedient corresponent per a la constitució d'un Consorci entre els
Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià, amb possible incorporació dels Consells
Comarcals de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
Atès que s’ha redactat un esborrany dels Estatuts pels quals s'hauria de regir el Consorci
esmentat;
Atès que per tal de constituir un Consorci cal l'acord de cadascun els ens consorciats, i que
per assolir el d'aquest Consell cal l'aprovació inicial, la submissió a informació pública i
l'aprovació definitiva, tal com disposa l'article 313 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;
Atès que l’art. 36 del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovada
per Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, preveu mecanismes de col·laboració i
cooperació en projectes comuns comarcals,
Atès que l'adopció dels acords esmentats és competència del Ple i es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell, d'acord amb el
que disposa l'article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 313.2 del ROAS;
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la presidència, i amb els vots a favor
dels 10 consellers comarcals del grup de CiU, els 5 membres presents del grup comarcal del
PSC, i els dos membres del grup comarcal del PP, i amb els 5 vots en contra dels membres
presents del grup comarcal d’ERC, el Ple del consell comarcal, adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la constitució per part dels Consells Comarcals del Baix Ebre i del
Montsià del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, així com els Estatuts
pels quals s'haurà de regir, que s'adjunten.
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Segon. Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, així com els
estatuts, a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d'edictes del Consell.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci de serveis agroambientals de les comarques del
Baix Ebre i el Montsià (CODE), al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix
Ebre, al Consorci de residus del Montsià, al Consorci de la Serra del Baix Cardó i del Tossal
de Montagut i al consorci de l’Espai Natural del Montsià i també al Consell Comarcal del
Montsià, al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i al Consell Comarcal de la Terra Alta i als
Ajuntaments i EMD de la comarca del Baix Ebre.

PUNT 18è- Proposta subscrita pels grups polítics comarcals de CiU, ERC I PSC referent
a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i
altres grans empreses.
El president dóna la paraula als portaveus dels diferents grups comarcal i, en primer lloc
intervé el Sr. Joan Font, portaveu del grup comarcal del PP, qui expressa que iniciar
processos sancionadors a entitats financeres no és resolt el problema de fons, serà millor
incentivar els lloguers a preus baixos al mateixos bancs, o als mateixos propietaris, i obtenir
beneficis si ho fan així.
El Sr. Rubén Lallana, portaveu del grup comarcal de CiU, manifesta diu que no comparteix el
que ha dit el senyor Font de bonificar als bancs, el que no entenem que hi hagi tants
habitatges buits i hi hagi gent vivint al carrer, s’ha de fer un pla de xoc i iniciar els expedients
sancionadors als bancs que ja se’ls ha ajudat prou.
Finalitzades les intervencions, s’acorda:
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa
de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més
bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les
quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars
de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i
residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a
l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només
durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per
impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual
per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant
d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del
Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
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Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia
Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país
d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el
darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient
- menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància
l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. El context
descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està traduint
també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una forma
d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats
a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests
immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits
ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la
venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers
d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que
segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”,
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat
cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el
mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren
l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets
Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats
financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les Plataformes d’Afectats per la
Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la
utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs
mecanismes efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals,
cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals
de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, com ara Terrassa, han
respost a la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures de foment per facilitar
l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments
sancionadors.
55

L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com
a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així
mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent
haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per
determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució. L’article
42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han d’adoptar
per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de programes
d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de
les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació
d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per
que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment
com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del
parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix
text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal
destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes
s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a
l’habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació
d'emergència habitacional.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups comarcals de CiU,
PSC i ERC, i amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del grup de CiU, els 5
membres presents del grup comarcal del PSC, i amb els 5 vots dels membres presents del
grup comarcal d’ERC, i amb l’abstenció dels dos membres del grup del PP, el Ple del consell
comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Manifestar el compromís del Consell Comarcal del Baix Ebre per donar suport a
mesures municipals en base a la legalitat i competències existents i als efectes que
assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer
front a l'emergència habitacional.
Segon. Donar suport als ajuntaments en l’elaboració i aprovació dels respectius plans
municipals d’habitatge, o actualització el planejament existent, que contempli i reguli
degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada
d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.
Tercer. Donar suport als ajuntaments en l’elaboració i inspecció dels respectius programes
d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de
permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans
empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des
de l'administració.
Quart. Donar suport als ajuntaments en la instrucció de procediments administratius
contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la
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desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està
produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de
l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà
requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de
les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització
d’aquesta situació.
Cinquè. Donar suport als ajuntaments en la imposició de fins a 3 multes coercitives que
poden arribar als 100.000 euros, tal i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia
advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè. Donar suport als ajuntaments en l’Inici de procediments sancionadors per infracció molt
greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat
per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè. Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa
finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè. Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes,
al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca i als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre.
PUNT 19è- Proposta subscrita pels grups polítics comarcals de CiU, ERC, PSC i PP en
suport a les activitats que es duen a terme en les ramaderies de bous braus de les
Terres de l’Ebre.
El Sr. Lluís Soler, reitera la posició del Consell Comarcal del Baix Ebre manifestada altres
cops.
El Sr. Josep Mas, conseller comarcal i alcalde d’Alfara de Carles, manifesta que fa 8 mesos
que tenen aquest problema, que la Generalitat no dóna solucions. Demana a la resta de
grups que facin pressió als seus partits polítics per tal de poder solucionar aquest problema.
Finalitzades les intervencions, s’acorda:
D’un temps ençà, les ramaderies de bous braus que hi ha a les Terres de l’Ebre han buscat
noves maneres de subsistir al brutal context de crisi econòmica que afecta al nostre país i
han trobat una sortida que ajuda a pal·liar aquest ofec econòmic, per això han legalitzat
diverses activitats de restauració que els poden proporcionar ingressos econòmics i han obert
les portes de les ramaderies a aquells que tinguin interès en visitar-les i observar com es
duen a terme les feines diàries per tal de seguir les directrius de l'autèntica criança d'una
espècie com la del bou brau. Aquesta iniciativa també resulta beneficiosa per al poble on hi
ha instal·lades unes ramaderies i també al seu entorn territorial, en veure augmentada
ostensiblement l’afluència de visitants.
L'advertència del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya d'aplicar "mà dura
contra les espectacles privats amb bous" ha generat malestar entre els ramaders i entre les
Associacions de Penyes Taurines de les Terres de l’Ebre, per la manca de coneixença
d'aquesta mena d'activitats i perquè aquestes són activitats pròpies de les ramaderies i no
espectacles. El mateix Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
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Natural assegura que aquestes no constitueixen infracció del text refós de la Llei de Protecció
dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.
En data 12 de setembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona va
dictar resolució ferma, la qual estimava parcialment la sol·licitud de mesura cautelar de
suspensió de l’acte jurídic impugnat en el sentit d'ordenar a la Direcció General de Medi
Natural i Biodiversitat del Departament d'incoar un expedient i sancionar a algunes
ramaderies i seguir-lo pels tràmits fins dictar resolució definitiva en la via administrativa, sens
perjudici de que el Departament d'Interior prossegueixi amb els que té en tràmit. I com a
mesura cautelar estima el cessament d'aquestes activitats, deixant en una indefensió evident
els ramaders/es.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per tots els grups comarcals, , i
per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Mostrar tot el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre a la iniciativa d’algunes
ramaderies d’obrir les portes a totes les persones interessades en conèixer les activitats que
es duen a terme totalment necessàries per la seva conservació i diversificar la seva font
d’ingressos aprofitant l’activitat de restauració.
Segon. Demanar que s’aturin tots els expedients sancionadors en curs i no se n’obrin de
nous.
Tercer. Demanar als grups polítics del Parlament de Catalunya, que donin suport a la
proposta de resolució presentada al Parlament per instar el Govern de la Generalitat a regular
amb urgència, mitjançant decret del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural o com estimi oportú, les actuacions pròpies de les explotacions
ramaderes de bestiar boví brau.
Quart. Traslladar aquests acords als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat,
així com també al Departament d’Interior i als consells comarcals de les Terres de l’Ebre.
PUNT 20è- Propostes d’urgència.
No es presenta cap proposta d’urgència
PUNT 21è- Informes de govern, si s’escau.
No es produeix cap intervenció
PUNT 22è- Torn de control, precs i preguntes.
No és produeix cap intervenció
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 11:40 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
Vist i plau
La secretària accidental,
El President,
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