ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS:
XAVIER FAURA SANMARTIN . PRESIDENT
IVAN GARIA MAIGÍ.
ROGER AVIÑÓ MARTÍ
JORDI GASENI BLANCH

FRANCESC VALLESPI CERVETO
ALTRES ASSISTENTS:
GERENT- Sra. Neus Guiu Cervelló

Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 31/01/2022
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1. Aprovació, si s'escau, de l’acta 12/2021 de la sessió de data 25.10.2021
Els membres de la Comissió de Govern coneixen l’acta de la sessió de data 25.10.2021 i, per
unanimitat, aproven l’acta 12/2021

PUNT 2. Expedient 707/2021. Atorgament de subvencions per concurrència competitiva
i no competitiva.
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de
juny de 2021, va aprovar les bases per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva PER A L’IMPULS D’ENTITATS, PROJECTES I ACTIVITATS
D'INTERS PÚBLIC I/O D’UTILITAT SOCIAL D’ÀMBIT COMARCAL - 2021,
Les bases preveuen que l’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Comissió
de Govern, previ informe de l’òrgan competent per a la instrucció del procediment format per
les persones que tenen assumides les següents funcions:
La gerència
La secretaria comarcal
La presidència de la comissió informativa d’activació econòmica i esports
La presidència de la comissió informativa d’ensenyament, joventut, cultura i turisme
A la vista de la proposta de la comissió d’avaluació, la Comissió de Govern, per unanimitat
dels membres presents, adopta els següents ACORDS:

ÍS
ÍS
Í
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MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ

ACTA COMISSIO GOVERN

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 31/01/2022
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

SESSIO: 13/2021 – Sessió extraordinària
LLOC: Sessió presencial. Sala Josep Costa
DIA: 09.11.2021
HORA: 14.00 h

Primer. Conèixer la proposta que ha elaborat la comissió de valoració dels ajuts en relació
a l’atorgament, denegació i no admissió de les subvencions sol·licitades a l’empara de les
Bases reguladores aprovades pel Ple del Consell en la sessió de data 18.06.2021, i que
s’annexa a aquest acord.
Segon. Traslladar la proposta d’atorgament a la intervenció comarcal per tal que emeti el
corresponent informe de fiscalització
Tercer. Un cop es disposi de la fiscalització favorable, aquesta Comissió de Govern
acordarà l’atorgament, denegació i desistiment dels ajuts.
ANNEX

Club
Deportiu
Roquetenc
Club
Voleibol
Roquetes

Club Patí
l'Aldea

reactivació esport i
futbol sala femení

2.310,00

35

Campus multiesportiu
Mariano Toha

9.093,91

40

4.000,00

40

Escola de futbol
categories babys i
prebenjami
Projecte esportiu
difusió voleibol i
participació campionat
estatal
formació,
aprenentatge i impuls
per la pràctica del
patinatge artístic per
competició

58.660,00

45

5.087,60

45

material esportiu,
despeses
350,00 d’arbitratges

material esportiu i
480,00 publicitat
material, despeses
relacionades amb
els babys i els
400,00 prebenjamins
material esportiu,
llicències
675,00 federatives
atrezzo, , vestuari,
allotjament
campionats
estatals, europeus,
720,00 internacionals

LINIA D’ACTUACIÓ: projectes desenvolupats per entitats culturals i socials de la comarca

ENTITAT

Club Futbol
Sala Faraon
(l'Aldea)

IMPORT
IMPORT
ELEMENTS
NOM DEL PROJECTE AVALUABLE PUNTS SUBVENCIÓ JUSTIFICACIO
trofeus, pilotes,
pitralls, despeses
àrbitres (tot
Organització d'un
relacionat amb
Torneig 12 hores
l'activitat objecte
futbol sala
562,00
30
360,00 de subvenció)
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Penya
Barcelonista
Lligallos
Unió
Esportiva
RemolinsBitem

NOM DEL PROJECTE
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ENTITAT

IMPORT
IMPORT
ELEMENTS
AVALUABLE PUNTS SUBVENCIÓ JUSTIFICACIO

ACTA COMISSIO GOVERN

LINIA D’ACTUACIÓ: foment i promoció de l’esport extraescolar

Xuta amb el cor.
Activitat per a la
recollida d'aliments
1r. Memorial benèfic
Josep Maria Torres
(a favor Alzheimer)
Organització de la
10a Copa Catalunya
ciclisme Infantil

Penya Ciclista
Baix Ebre

Club de Tir al
Plat de Bitem

Club Twirling
Deltebre

Unió
Excursionista
de Catalunya
Moto Club
Tortosa
Club Atletisme
Terres de
l'Ebre
Associació
Amics del Club
de Rem Delta

material per
455,00 àrbitres i pilotes

12.500,00

40

material esportiu,
480,00 cartells, publicitat

600,00

40

trofeus, material
400,00 esportiu

4.975,11

40

despeses
560,00 organització prova

1.782,20

25

4.824,80

40

9.466,00

45

250,00 material tirada
assegurances,
quota federació,
despeses
relacionades
directament amb
l'activitat objecte
600,00 de subvenció
despeses
muntatge,
publicitat,
despeses
relacionades amb
l'activitat objecte
630,00 de subvenció

860,00

40

lloguer ambulància,
560,00 trofeus

Formació i promoció
social de l'Atletisme

12.198,00

45

organització
675,00 activitats

regata promoció del
6 al 8 de desembre

1.350,00

40

560,00 samarretes, trofeus

45

samarretes, servei
de monitoratge,
540,00 publicitat

25

publicitat, aliments
necessaris per fer
250,00 cocs i xocolate

Organització duna
Tirada al Plat a
Bitem, 18 i 19 de
setembre
Organització de la
Semifinal de
Tarragona del
Campionat
d'Espanya de
Twirling, 29 i 30 de
maig a Deltebre

Organització de la
XXIV Nocturna
Fredes Paüls. 26 i 27
de juny
organització del V
Trial de Tortosa
(octubre-novembre)

Amics del Ball
de Saló de
Deltebre

Stretching sessions
(agost 2021)

Associació de
Dones de
Deltebre

Intercanvi solidari
d'aliments

1.167,50

665,00
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Club Esportiu
Futsal Tortosa
2014
Unió
Deportiva
Jesus i Maria

35

1.450,00
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Organització Lliga
Territorial de futbol
sala a les Terres de
l'Ebre

ACTA COMISSIO GOVERN

Club Esportiu
Futbol Sala
Terres de
l'Ebre

40

AAVV Jesús
Catalònia

Premis Literaris
Jesus Catalònia

9.200,00

30

Associació
Musical Verge
dels Prats de
l'Aldea

concert didàctic de
la banda: carnaval
dels animals. Música
per contar

5.600,00

45

despeses guio,
narrador i edició
450,00 vídeo

Societat
Cultural Lira
de Roquetes

Campus cultural
estiu 2021

6.950,00

45

treballs empreses
450,00 externes

Associació
Cultural la
Companyia

Musical "La família
Adams"

6.850,00

50

Associació
Amics
Deltebre
Dansa

taller social de
dansa, del 24 d'abril
al 13 de juny

17.580,00

80

Mirades.
Associació
Socioeducativa
i cultural
Associació
Músiques i
Events de
l'Ebre

espai d'educació
viva i criança
conscient. Tallers de
joc

11.133,00

45

Organització de la
XXVIII Mostra de
Jazz de Tortosa

52.500,00

60

publicitat, caxé
900,00 artistes

Joventuts
Musicals de
Tortosa

organització cicle de
concerts tardorhivern (4 concerts)
Organització
d'exhibició
d'espectacles i
actuacions de
cultura sevillana

9.030,70

45

concerts i despeses
585,00 relacionades

7.100,00

40

formació, despeses
480,00 actuacions

17.450,00

50

sous i salaris
850,00 personal

1.000,00

35

personal
420,00 d'intervenció

Grup de
Sevillanes
Punt i Apart
Associació
Obre't Ebre

Atzavara
Arrels

oficina de mobilitat.
Intercanvi joves
El raconet
d'Atzavara Arrels.
Espais de diàleg i
coneixement mutu

lloguer so i
600,00 il·luminació
personal,
publicitat, lloguer,
tot relacionat amb
l'activitat objecte
1.360,00 de subvenció
Despeses
relacionades amb
la realització de
tallers i/o
450,00 conferències
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Pare Noel 2021

compra joguines
400,00 socials
publicitat i
promoció,
390,00 publicació obres

ACTA COMISSIO GOVERN

AAVV Sant
Ramon de
Deltebre

teràpies
complementàries

720,00

45

540,00 teràpies namasté

47.416,11

50

despeses de
600,00 personal d'atenció

4.860,00

35

350,00 personal, material

6.095,00

40

monitoratge i
400,00 material

450,00

35

contractació
350,00 espectacle

8.914,87

50

700,00 concerts, publicitat

servei d'atenció a les
addiccions al Centre
Cívic de Ferreries
Esport i dieta
saludable per
prevenir càncer.
Jornada a l'Ametlla i
a l'Ampolla

activitats culturals
per als alumnes
Taller de conta
contes

Agrupació
Confraries
Organització
Setmana Santa Setmana Santa 2021
L'Aldea:
Projecte Gat

Control de les
colònies de gats a
l'Aldea

1.500,00

35

350,00 esterilització gats

AC Penya
Calaixó

Jornada Taurina

1.348,48

20

200,00 publicitat

LINIA D’ACTUACIÓ: participació esportistes en competicions estatals, nacionals o
internacionals

ENTITAT

Club Twirling
l'Ametlla de
Mar

NOM DEL
PROJECTE
Participació
Campionat
d'Espanya de
Twirling Baton a
Múrcia, 3 i 4 de
juliol

IMPORT
IMPORT ELEMENTS
AVALUABLE PUNTS SUBVENCIÓ JUSTIFICACIO

4.504,00

40

desplaçament i
600,00 estància hotel
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AMPA 21
d'abril de
l'Aldea

45
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Associació
AFCISQUIM
Fundació
Gresol
Projecte
Home.
Barcelona
AECC
Catalunya
contra el
càncer.
Tarragona
AMPA CEIP
Sant Antoni
Abad (Els
reguers)

967,00

salaris de
585,00 professionals

ACTA COMISSIO GOVERN

Associació
Parkinson

Suport i atenció
psicològica a
familiars i cuidadors
de persones
diagnosticades amb
parkinson

Jordi Alberton
Also

Promoció joves
esportistes amb
projecció exterior

15.500,00

despeses
560,00 d'inscripcions

40

LINIA D’ACTUACIÓ: subvencions a particulars

1.555,22

30

edició llibre
300,00 publicitat, vestuari

30

creació
300,00 audiovisual

LINIA D’ACTUACIÓ: ajuntaments de menys de 1000 habitants
NOM DEL
ENTITAT
PROJECTE
organització de la
Ajuntament de Festa de la Cirera
Paüls
5 i 6 de juny

IMPORT
AVALUABLE PUNTS

IMPORT
ELEMENTS
SUBVENCIÓ JUSTIFICACIO

14.491,63

55

770,00 Publicitat

980,54

25

250,00 Plaques i publicitat

Ajuntament de Homenatge a la
Benifallet
gent g ran
LINIA D’ACTUACIÓ: projecte singular

ENTITAT

NOM DEL
PROJECTE

GEPEC. Reus

Escola de
Naturalistes a
Roquetes i Tortosa

IMPORT
AVALUABLE PUNTS

10.793,20

IMPORT
ELEMENTS
SUBVENCIÓ JUSTIFICACIO

65

servei de
monitoratge,
845,00 camisetes campus

MODALITAT EQUIPAMENT
L’import a concedir a cada entitat és del 25 % del cost amb un màxim de 300,00 €, d’acord
amb el que estableix la Base 8a.
ENTITAT

Motiu de la sol·licitud

Club Futbol
Material tèxtil temporada
TTEE (Camarles) 2021 2022
Unió Esportiva
Aldeana

Material esportiu per al
foment de l'esport de Fútbol

IMPORT
ELEMENTS
AVALUABLE SUBVENCIÓ JUSTIFICACIO

12.000,00
2.888,84

300,00 material tèxtil
300,00 material esportiu
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5.556,38
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IMPORT
IMPORT
ELEMENTS
AVALUABLE PUNTS SUBVENCIÓ JUSTIFICACIO

ACTA COMISSIO GOVERN

NOM DEL
PROJECTE
Espectacle de
Marta Viladrich dansa i claqué
Alifonso
ENTRECUBS
Audiovisual
Efren Borràs
divulgació de
Hetzler
l'olivera Panisello
ENTITAT

2.636,20

300,00 material esportiu

camisetes commemoratives
30a trobada BTT ciutat de
Roquetes

2.057,00

300,00 camisetes

1.315,00

mobiliari/material
300,00 decoració

Projecte renovació biblioteca
Servei de menjador en
carmanyola. Adquisició
nevera i microones
Material esportiu per al
foment de l'esport de futbol
compra de faristols i banc
d'instruments

518,80

nevera, microones,
129,70 carmanyoles

600,00

150,00 material esportiu

365,00

91,25 factura faristols
despeses
desglossades a la
memòria (carpa,
taules, cadires,
300,00 exprimidor, caixes)

compra de material per
comprar un stand per oferir
productes de proximitat

1.560,00

equipament tècnic i esportiu

17.592,00

300,00 material esportiu

Equipament

8.000,00

300,00 material esportiu

equipament

2.500,00

300,00 material esportiu
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AMPA Escola
Cinta Curto
Club Futbol
Jesús Catalònia
Ebre Escola
Esportiva
Centre
d'Esports del
Perelló

adquisició equipament per
entrenaments

ACTA COMISSIO GOVERN

Grup Twirling
La Cava
Club Esportiu
BTT Terres de
l'Ebre 1997 de
Roquetes
AMPA Escola
l'Assumpció
(Deltebre)
AMPA Escola
Sant Jordi
(Aldover)
Club Deportivo
la Cava
AMPA Escola de
Música del
Perelló

L’import a concedir a cada entitat és del 25 % del cost amb un màxim de 300,00 €, d’acord
amb el que estableix la Base 8a.
IMPORT
ELEMENTS
ENTITAT/PARTICULAR NOM ACTIVITAT
AVALUABLE SUBVENCIO JUSTIFICACIO
El Perelló en Blanc i Negre
Antonio Boyer Gil
IV
1.755,80
300,00 despeses edició
Cristina Bel Salvadó, llibre sobre la UE
en representació
Remolins-Bitem (treball
d'Emma Ortiz Bel
recerca)
612,60
153,15 despeses edició
edició conte sobre la
transmissió dels valors de
Espai de So
la música
1.000,00
250,00 despeses edició
Ma. Cinta Accensi
Llibre "Els apunts d'en
Martínez
Rafael"
1.400,00
300,00 despeses edició
despeses de
maquetació i
AFA INS DERTOSA
edició anuari curs
3.107,68
300,00 impressió
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MODALITAT EDICIÓ LLIBRES

DENEGAR els ajuts a les entitats que seguidament es relacionen, pel motiu especificat:
- Club Atletisme Terres de l’Ebre. Sol.licitud de subvenció per equipament. Només es pot
presentar una sol.licitud per entitat, d’acord amb l’establert a les bases i aquesta entitat n’ha
presentat una altra que ha estat admesa a tràmit
- Penya Taurina Bous més que mai de la Cava. El projecte no reuneix les condicions per ser
objecte de subvenció, atès que consisteix en la realització d’una inversió a un terreny
municipal
- Confraria del Sant Crist de la Puríssima. No adquireix la puntuació mínima

- Federació Agrupació d'Entitats per al desenvolupament del poble gitano als països
catalans.
- Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals
- Aida Cinta Mayor Bel
- Societat Cultural i Recreativa Unió Aldeana

NO ADMETRE A TRÀMIT la següent sol.licitud, atès que ha estat presentada fora de termini:
- Associació Proto-Fest Festival de Música de Tortosa

Número: 2021-0013 Data: 31/01/2022

DESESTIMENT que han presentat les següents entitats i/o particulars:

ACTA COMISSIO GOVERN

- Parròquia del Roser de Tortosa: No adquireix la puntuació mínima

COLLA GEGANTERA DE TORTOSA
“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.
La base 15a. de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal fa referència a
les subvencions per concessió directa
La base 35a. de les d’execució del pressupost de l’exercici 2021, disposa que l’atorgament
directes requerirà l’aplicació pressupostària nominal i es regularà mitjançant conveni que
disposarà les condicions de justificació i pagament.
L’òrgan competent per aprovar el conveni regulador i la justificació serà la Comissió de
Govern, a qui correspondrà acordar l’atorgament de la subvenció prevista nominalment en
el pressupost de l’exercici 2021 i aprovar-ne el conveni regulador.
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PUNT 3 Expedients diversos. Atorgament de subvencions directes

El President de la COLLA GENGANTGERA DE LA CIUTAT DE TORTOSA va comunicar a
la Presidència del Consell Comarcal que la Colla Gegantera i Cort de Bèsties de la Ciutat
de Tortosa, va ser proclamada Ciutat Gegantera de Catalunya 2021, durant l’assemblea
General de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya celebrada a la població de
Castellbisbal amb data 01/02/2020.

Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els
següents acords:
Primer. Atorgar una subvenció directa de 1.500,00 euros a l’entitat Colla Gegantera i Cort
de Bèsties de la Ciutat de Tortosa per al finançament de les activitats derivades del fet
d’ostentar el títol de Ciutat Gegantera de Catalunya 2021.
Segon. Aprovar el conveni regulador d’aquest atorgament que disposa:
MODEL DE CONVENI
CONVENI PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA
REUNITS

Número: 2021-0013 Data: 31/01/2022

La Corporació va considerar que aquesta distinció mereixi el suport econòmica, per la qual
cosa va acordar dotar la partida pressupostària 2021 GOV 925 48 904, amb 1.500,00 euros
per poder atorgar un ajut

ACTA COMISSIO GOVERN

El nomenament de Ciutat Gegantera, és la màxima distinció que pot tenir una Colla
Gegantera. Aquesta distinció vol dir que durant tot un any la Colla Gegantera que ostenta
la distinció de Ciutat Gegantera, és la màxima representant de les Colles Geganteres de
Catalunya i té l’honor de custodiar a la seva ciutat els gegants de Catalunya, en Treball i la
Cultura i representar a l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya a tots els actes
protocol·laris que tingui previst aquesta Agrupació (Generalitat de Catalunya, Parlament de
Catalunya, actes en representació de Catalunya arreu del país i fora, etc).

MANIFESTEN
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 la dotació pressupostària 2021
GOV 925 48 901, la Comissió de Govern del Consell Comarcal, per aplicació de la base 35a. de les d’execució
del Pressupost de l’exercici 2021 , ha acordat el seu atorgament l’entitat Colla Gegantera i Cort de Bèsties de
Tortosa, la subvenció de 1.500,00 euros.
Per tot l’exposat ambdues part
CONVENEN
Primer. Objecte
El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’entitat Colla Gegantera i Cort de Bèsties de Tortosa, la subvenció
de 1.500,00 euros per tal de finançar les despeses derivades de la condició de Ciutat Gegantera 2021
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D'una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartin, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l’altra, el Sr. Juan Carlos Bonfill, President de l’entitat Colla Gegantera i Cort de Bèsties de Tortosa
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i

Segon. Justificació
Per tal de justificar les actuacions hauran de presentar, abans del 15.12.2021, la següent documentació
relativa a l’execució de les actuacions:
. Còpia de les factures acreditatives de la despesa del període entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2021
.
. Justificant de pagament de les factures
L’objecte de les factures ha d’estar directament relacionat amb l’objecte de la subvenció. No es considerarà
subvencionable despesa de material fungible.
El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva el dret de comprovar el desenvolupament de l’activitat i la
despesa realment efectuada i a retirar l’ajut en cas que s’incompleixi algun dels requisits pels quals ha estat
atorgat.

I perquè consti signen aquest document, per duplicat exemplar.

Tercer. Notificar aquest acord a les entitats, segons allò que s'ha fixat en l'article 40 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques,
ajustant-se la pràctica de dita notificació a les disposicions contingudes en l'article 41 de la
precitada norma. Se subministrarà la informació de concessió de la subvenció a la Base de
dades Nacional de Subvencions.

ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA- 2021
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.
Una de les actuacions històriques del Consell Comarcal del Baix Ebre ha estat el suport
econòmic a les Escoles Municipals de Música. Aquesta implicació es fa palesa en la presència
en el Programa d’Actuació Comarcal.
La fitxa núm. 50 del vigent PAC 2018-2021 recull l’atorgament d’ajuts per a l’ensenyament
d’arts plàstiques i música, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquests ensenyaments i preveu
que els destinataris dels ajuts han de ser Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades,
i associacions i entitats d’aquest àmbit de la comarca del Baix Ebre.
Si bé el PAC preveu que anualment s’aprovaran unes bases reguladores, també recull, com a
proposta de millora, que s’ha de treballar amb la possibilitat de reduir passos intermedis i que
el destinatari final, ja sigui un ens local o una entitat, pugui ser el destinatari directe de la
subvenció
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Sisè. La vigència d'aquest conveni s'estableix des de la data de la seva signatura, i fins el moment que es
produeixi l'efectiu pagament de la subvenció atorgada.
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Cinquè. L’entitat haurà de fer constar la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre a través d’aquells
elements pels quals difongui l’activitat subvencionada, ja sigui en format paper, en esdeveniments o a través
de xarxes socials o informatives

ACTA COMISSIO GOVERN

Quart. Subvenció no justificada
En cas que no s’hagi justificat l’ajut dintre del termini establert, les quantitats atorgades es donaran de baixa
del pressupost sense cap més tràmit, a excepció dels casos en què es sol·liciti una pròrroga.

El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovat en sessió de
data 28 de maig de 2021, preveu també l’atorgament de subvencions de tipus directe amb
l’objectiu estratègic de Fomentar l’accés a l’escolarització d’estudis musicals a la comarca del
Baix Ebre.
La corporació coneixent la realitat i la importància de mantenir el finançament per aquest tipus
d’ensenyament i, amb la finalitat de col·laborar, mitjançant una subvenció directa, va dotar les
aplicacions pressupostàries següents

ENSE
ENSE
ENSE
ENSE
ENSE

326
326
326
326
326

46201 Subv. Escola de música l'Ametlla de
Mar
46202 Subv. Escola de música Deltebre
46203 Subv. Escola de música de Paüls
46204 Subv. Escola de música el Perelló
46205 Subv. Escola de música de Tortosa
46206 Subv. Escola de música EMD Jesús

4.250,00
3.250,00
2.900,00
3.650,00
4.400,00
3.550,00

La base 15a. de l’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal fa referència a
les subvencions per concessió directa
La base 35a. de les d’execució del pressupost de l’exercici 2021, disposa que l’atorgament
directes requerirà l’aplicació pressupostària nominal i es regularà mitjançant conveni que
disposarà les condicions de justificació i pagament.
L’òrgan competent per aprovar el conveni regulador i la justificació serà la Comissió de
Govern, a qui correspondrà acordar l’atorgament de la subvenció prevista nominalment en el
pressupost de l’exercici 2021 i aprovar-ne el conveni regulador.
Per tot l’exposat, la Comissió de Govern, per unanimitat dels membres presents, adopta els
següents acords:
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326
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ENSE

Subv. Escola de música l'Ametlla de Mar
Subv. Escola de música Deltebre
Subv. Escola de música de Paüls
Subv. Escola de música el Perelló
Subv. Escola de música de Tortosa
Subv. Escola de música EMD Jesús

4.250,00
3.250,00
2.900,00
3.650,00
4.400,00
3.550,00

Segon. Aprovar el conveni regulador d’aquest atorgament que disposa:
MODEL DE CONVENI
CONVENI PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA AL
FINANÇAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
REUNITS
D'una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartin, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
De l'altra -- Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de .....
De l'altra -- Alcalde-President de l’Ajuntament de .....
De l'altra – el President de l’EMD de .....
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Primer. Atorgar una subvenció directa a les següents escoles municipals de música de la
comarca pels següents imports

Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i
MANIFESTEN
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.

El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovat en sessió de data 28.05.2021,
preveu també l’atorgament de subvencions de tipus directe amb l’objectiu estratègic de Fomentar l’accés a
l’escolarització d’estudis musicals a la comarca del Baix Ebre.
La corporació coneixent la realitat i la importància de mantenir el finançament per aquest tipus d’ensenyament i,
amb la finalitat de col·laborar, mitjançant una subvenció directa, va dotar les aplicacions pressupostàries següents
ENSE
ENSE

326
326

46201
46202

Subv. Escola de música l'Ametlla de Mar
Subv. Escola de música Deltebre

4.250,00
3.250,00

ENSE

326

46203

Subv. Escola de música de Paüls

2.900,00

ENSE

326

46204

Subv. Escola de música el Perelló

3.650,00

ENSE

326

46205

Subv. Escola de música de Tortosa

4.400,00

ENSE

326

46206

Subv. Escola de música EMD Jesús

3.550,00

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import de les subvencions per a
l’escola municipal de música de
, la Comissió de Govern del Consell Comarcal, per aplicació de la base 35a.
De les d’execució del Pressupost de l’exercici 2021 , ha acordat el seu atorgament a l’Ajuntament de
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Si bé el PAC preveu que anualment s’aprovaran unes bases reguladores, també recull, com a proposta de millora,
que s’ha de treballar amb la possibilitat de reduir passos intermedis i que el destinatari final, ja sigui un ens local
o una entitat, pugui ser el destinatari directe de la subvenció

ACTA COMISSIO GOVERN

Una de les actuacions històriques del Consell Comarcal del Baix Ebre ha estat el suport econòmic a les Escoles
Municipals de Música. Aquesta implicació es fa palesa en la presència en el Programa d’Actuació Comarcal.
La fitxa núm. 50 del vigent PAC 2018-2021 recull l’atorgament d’ajuts per a l’ensenyament d’arts plàstiques i
música, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquests ensenyaments i preveu que els destinataris dels ajuts han de
ser Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, i associacions i entitats d’aquest àmbit de la comarca del
Baix Ebre.

CONVENEN
Primer. Objecte
El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament de una
subvenció directa per import de
€ destinada únicament i exclusivament al
finançament de l’Escola Municipal de Música
Segon. Justificació
Per tal de justificar les actuacions hauran de presentar, abans del 15.12.2021, la següent documentació relativa a
l’execució de les actuacions:
En el cas de despeses en material
. Còpia de les factures acreditatives de la despesa del període entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2021
.
. Justificant de pagament de les factures
El material ha d’estar directament relacionat amb l’ensenyament musical. No es considerarà subvencionable
despesa de material fungible
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Per tot l’exposat ambdues part

En el cas de professorat
.Un certificat de la intervenció de l’Ajuntament o l’EMD conforme s’ha procedit al pagament de la nòmina i
la Seguretat Social corresponent, del període entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2021
). El certificat ha d’acreditar la categoria professional del/de la professor/a i la tipologia de contracte que el
vincula a l’ens local
La subvenció pot justificar-se en despeses referents als dos conceptes esmenats; és a dir, tant de material
com de professorat
L’import global dels ajuts per cadascun dels ens locals beneficiaris no podrà superar el 50 % de la despesa
realment realitzada i justificada.

Sisè. La vigència d'aquest conveni s'estableix des de la data de la seva signatura, i fins el moment que es
produeixi l'efectiu pagament de la subvenció atorgada.
I perquè consti signen aquest document, per duplicat exemplar.

Tercer. Notificar aquest acord a les escoles municipals de música, segons allò que s'ha
fixat en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Publiques, ajustant-se la pràctica de dita notificació a les
disposicions contingudes en l'article 41 de la precitada norma. Se subministrarà la
informació de concessió de la subvenció a la Base de dades Nacional de Subvencions.

PUNT 4. Expedient 1060/2021. Aprovació, si s'escau,. de la licitació i plecs de
clàusules de les obres d'asfaltat de la via verda

A la vista dels següents antecedents:
Les obres de reparació del ferm de la Via Verda incideixen amb una infraestructura
publica amb un ús de 339.985 usuaris l'any 2020 i 157.264 usuaris fins al 31 de maig de
2121. La Val de Zafan suposa també una infraestructura publica que permet la mobilitat
sostenible entre les diferents poblacions de la via i a mes connecta amb una xarxa de
carrils bici i amb la nova Via Verda del Carrilet de la Cava i el seu perllongament fins la
desembocadura al cor del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Pels seu propi ús i pels episodis de fortes pluges que s’han produït en els últims mesos,
el ferm de diversos trams de la Via Verda està malmès i el Consell Comarcal del Baix
Ebre encara no els ha pogut refer. Aquest fet fa que diversos trams de la Via Verda
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Cinquè. L’ajuntament de / l’EMD haurà de fer constar la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre
a través d’aquells elements pels quals difongui l’activitat de l’Escola de Música, ja sigui en format paper, en
esdeveniments o a través de xarxes socials o informatives
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Quart. Subvenció no justificada
En cas que no s’hagi justificat l’ajut dintre del termini establert, les quantitats atorgades es donaran de baixa
del pressupost sense cap més tràmit, a excepció dels casos en què es sol·liciti una pròrroga. Aquesta haurà
d’estar degudament motivada i es podrà sol·licitar fins al termini màxim de justificació dels ajuts, petició que
serà informada per la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme i resolta pel
president del Consell Comarcal.

ACTA COMISSIO GOVERN

El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva el dret de comprovar el desenvolupament de l’activitat i la
despesa realment efectuada i a retirar l’ajut en cas que s’incompleixi algun dels requisits pels quals ha estat
atorgat.

tinguin un estat de conservació que pot resultar perillosos atès que hi ha irregularitats i
clots, a més d’estar la capa de rodadura de doble reg molt degradada, amb una situació
no tolerable i perillosa per als usuaris.
El Consell Comarcal del Baix Ebre és l’ens responsable de garantir el correcte ús de la
Via Verda i per aquest motiu es planteja realitzar-hi obres de reparació del ferm.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Objecte del contracte: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REPOSICIÓ DE DIVERSOS
TRAMS DEL FERM DE LA VIA VERDA DE LA VAL DE ZAFAN – ZONA ESTACIÓ
XERTA I TÚNEL M

Codi CPV: 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat
Valor estimat del contracte: 16.528,92 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 16.528,92 €

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 19.999,99 €
Durada de l’execució: un (1) mes
Possibilitat de pròrroga: no
Garantia provisional: No

Garantia definitiva: No

Garantia complementària: No

A la vista de l'expedient de contractació tramitat i examinada la documentació que
l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, la Comissió de Govern, per unanimitat dels
membres presents, adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, convocant la seva licitació, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, no subjecte a regulació harmonitzada, per a les
obres de reposició de diversos trams del ferm de la Via Verda de la Val de Zafan, zona
estació Xerta i túnel M.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Traslladar aquest acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

Número: 2021-0013 Data: 31/01/2022

Tipus de Tramitació: ordinària
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Procediment de contractació: obert simplificat abreujat

ACTA COMISSIO GOVERN

Tipus de contracte: contracte d’obres

VOCAL
SECRETARI
MESA

DE

SISÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de
les ofertes mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.
SETÈ. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per, si s’escau, establir la
classificació de les ofertes presentades i requerir a les empreses que presentin la
documentació corresponent prèvia al tràmit d’adjudicació.

I atès que no hi ha més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió a les 14.30
hores del mateix dia de l’inici, de la qual cosa aixeca aquesta acta. Certifico
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VOCAL

TITULAR
Francesc Vallespí Cerveto, president de l’Àrea de Turisme
David Poy Martínez, conseller comarcal membre de la
Comissió Informativa de Turisme
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental de la
corporació
Maria Teresa Barberà Martí, interventora accidental de la
corporació.
Oriol Forgas Jorquera, Arquitecte de la corporació
LA Francesc Folqué Alcoverro, funcionari de l’àrea de
governació
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CÀRREC
PRESIDENT
SUPLENT PRESIDENT

