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REGLAMENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, REGULADOR DELS
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ALS ENS LOCALS
PREAMBUL
A la comarca li és pròpia, entre d’altres, la funció de prestar suport als municipis que la
conformen, un dels seus propòsits fonamentals i una de les raons de ser d’aquesta
institució. En aquest sentit, l’article 28 del Text Refós de la Llei de l’Organització
Comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, tracta
de l’assistència i cooperació als municipis que correspon a les comarques.
A la comarca del Baix Ebre existeixen municipis, sobretot els de reduïda població i poc
volum econòmic, que es veuen obligats a fer front a dificultats per prestar serveis que la
legislació els hi atribueix, atesa la manca de mitjans humans i econòmics suficients. Per
tal de donar-hi resposta, i en un context de reestructuració de les administracions
públiques, des del Consell Comarcal del Baix Ebre pren la iniciativa de treballar per tal de
cobrir aquestes necessitats, impulsar processos de mancomunació de serveis i promoure
la compra agregada entre els ens locals de la comarca.
Així doncs, el Consell Comarcal, mitjançant aquest text, reglamenta els procediments pels
quals s’articularà l’assistència als municipis. Amb això, es pretén facilitar la gestió de les
competències dels ens locals per contribuir al benestar dels ciutadans i a l’estalvi
econòmic, reforçant una línia de col·laboració i cooperació interadministrativa.
Article 1. Objecte
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L’acord i el text del document se sotmet a informació pública i audiència dels interessats
per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la
Corporació, perquè es pugui examinar l'expedient i formular les reclamacions i els
suggeriments que es considerin
pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d'acord exprés pel Ple i amb el text que seguidament es transcriu:
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 29 d’octubre de 2021, ha
aprovat inicialment la MODIFICACIO DEL REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS
D'ASSISTÈNCIA ALS ENS LOCALS (desapareix la referència a COMPRA AGREGADA I
MANCOMUNACIO DE SERVEIS) en els termes en què figura tot seguit.

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI d’Aprovació inicial d’un Reglament

Article 3. Serveis exclosos de l'àmbit d'aplicació d’aquest reglament.
3.1.- Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament els serveis prestats per
part del Consell Comarcal del Baix Ebre que restin dintre de l’àmbit d’algun dels convenis
que el mateix Consell Comarcal hagi signat amb altres administracions, i en especial amb
la Diputació de Tarragona, d’acord amb els quals el servei prestat sigui subvencionat o
subjecte a ajuts o anàlegs. En aquests supòsits la prestació del servei es regirà per
l’autonomia de la voluntat de les parts sens perjudici de les normes de caràcter imperatiu
que hi resultin d’aplicació.
3.2.- Queda exclòs qualsevol altre servei la prestació del qual sigui regulada
expressament per una altra norma establerta a tal efecte, especialment els prestat a
través de delegació de competències.
Article 4. Principis
Els serveis que presta el Consell Comarcal del Baix Ebre en les matèries que regula el
present reglament es regeixen pels següents principis:
a) Principi de supletorietat, complementarietat i subsidiarietat: l’assistència supleix
o complementa les actuacions o activitats municipals.
b) Principi de petició: la intervenció comarcal només es produirà prèvia sol·licitud
de l’ens local i la resolució d’acceptació
c) Principi de proximitat: l’assistència comarcal es prestarà de manera que es
procuri, quan sigui possible, l’apropament físic dels mitjans emprats als punts
d’assistència, amb criteris de desconcentració i eficàcia.
d) Principi d’interès general: l’assistència es dirigeix primordialment a satisfer les
necessitats que la legislació atribueix com a serveis mínims dels municipis.
Article 5. L’assistència als municipis
El Consell Comarcal, a petició dels ajuntaments i EMD, podrà assumir serveis
d’assistència als ens locals en matèries de competència municipal a les quals aquests no
puguin fer front en solitari de manera eficient.
Article 6. La prestació del servei.
6.1.- Les noves assistències es prestaran per part dels serveis propis del Consell
Comarcal.
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2.2.- Les previsions d’aquest reglament s’orienten als ajuntaments i EMD de la comarca
del Baix Ebre, i de manera especial als de menor capacitat econòmica i de gestió, que
tindran preferència en la prestació, així com a la resta d’ens de caràcter associatiu
sotmesos al règim local dependents dels ajuntaments.
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2.1.- Aquest reglament és aplicable a les relacions entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre i els ens locals de la comarca del Baix Ebre, en les seves relacions referents a la
prestació d’assistència local que inclou l’assistència com a central de compres .
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1.1.- És objecte d’aquest reglament la regulació del règim jurídic dels serveis
d’assistència local que el Consell Comarcal presti als ens locals, així com, les relacions
entre el Consell comarcal del Baix Ebre i els ens locals
Article 2. Àmbit d’aplicació.

El Consell Comarcal podrà sol·licitar l’ampliació d’antecedents o documentació i, fins i tot,
donar audiència als interessats en la qüestió plantejada.
Article 8. La gestió de l’expedient
Un cop rebuda la petició d’assistència, es disposarà que passi a l’àrea a la qual pertoqui
de prestar-la. Des de l’àrea corresponent, en el termini màxim de deu dies s’emetrà
informe sobre la procedència o no d’acceptació, que serà tramès a la Gerència, la qual
resoldrà definitivament sobre l’acceptació o no de la petició.
En el cas que de l’informe del coordinador/a se’n desprengui la possibilitat que el servei
es realitzi amb mitjans aliens als del Consell Comarcal, la Gerència podrà proposar-ne
l’externalització, d’acord amb els criteris de l’article 6.2. d’aquest reglament, donant-ne
compte a l’ens sol·licitant.
Article 9. Sol·licituds excloses
No s’admetrà cap sol·licitud d’assistència:








Que tingui per objecte la impugnació d’actes i acords locals, per part dels
membres de la Corporació que haguessin votat en contra d’aquests actes a que
es refereix l’article 66 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
règim local.
Les peticions d’impugnació d’actes i acords per part de l’Administració de l’Estat i
de la Generalitat de Catalunya, als que es refereix l’article 63.1,a) de la Llei
7/1985, reguladora de les Bases del règim local.
Les peticions que tinguin per objecte donar suport o rebutjar la impugnació d’actes
o acords municipals per part dels membres de les Corporacions que haguessin
votat en contra dels acords, als que es refereix l’article 63.1.b) de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases del règim local.
Quan litiguin entre sí dos o més ens locals, o quan sigui entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i algun d’aquests ens.
Les relatives a assumptes penals.

Article 10. Ordre de prelació d’assistència
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Per sol·licitar l’assistència al Consell Comarcal, caldrà una petició escrita per mitjà d’un
formulari normalitzat, que presentarà per via telemàtica, autenticada amb signatura
electrònica, signada per l’Alcalde/essa o President/a de l’entitat corresponent, dirigida a la
gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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Article 7. La sol·licitud
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6.2.- De forma excepcional, d’acord amb l’informe previ del coordinador/a de l’àrea
corresponent, la Gerència del Consell Comarcal podrà proposar, si s’escau, la prestació
de l’assistència per part de serveis externs. A tal efecte s’avaluarà:
 El cost del servei
 El volum de feina
 Les circumstàncies concurrents
 El grau d’especialització del servei
 El tractament pluridisciplinar d’una matèria

Un cop aprovades per la Gerència, les assistències sol·licitades s’atendran tan aviat com
sigui materialment possible, d’acord amb l’ordre de prelació següent:

Article 11. Caràcter no vinculant
Els informes resultants de l’assistència prestada, o els assessoraments i consultes, en
cap cas tindran caràcter vinculant per a l’ens local que els hagi sol·licitat.
Article 12. Caràcter complementari
Les funcions d’assistència en totes les seves modalitats, tindran caràcter de
complementàries de les que presti la Diputació de Tarragona, en aplicació del principi de
subsidiarietat.
Article 13. Subjecció a taxes o preus públics
13.1.- Els serveis d’assistència regulats en el present text i prestats pel Consell Comarcal
del Baix Ebre estaran subjectes a les taxes i/o preus públics aprovats pel mateix Consell
Comarcal.
13.2.- En el cas de redacció de projectes i altra documentació tècnica, l’ens beneficiari de
l’assistència es farà càrrec dels costos derivats de l’aixecament topogràfic, l’estudi
geotècnic, el càlcul d’estructures, les despeses de visat col·legiat, i altres informes o
serveis complementaris anàlegs.
Article 14. Finançament de l’assistència
En cap cas s’atendran les peticions de finançament de l’assistència que les entitats locals
hagin encarregat de forma directa, ni tan sols quan s’hagi sol·licitat una ampliació en una
assistència encarregada externament pel propi Consell en relació a un assumpte de l’ens
local.
ANNEX 1- CATÀLEG DE SERVEIS
El catàleg inclou un detall, no limitatiu, dels serveis.
El Programa d’Actuació Comarcal és el document de referència per a la prestació dels
serveis comarcals
SERVEIS COMARCALS PRESTATS AMB PERSONAL PROPI
1. Serveis tècnics d’urbanisme, arquitectura i arquitectura tècnica
2. Serveis informàtics
3. Serveis de protocol
4. Assistència en matèria de contractació pública
5. Assistència en plans d’emergències i protecció civil
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En primer lloc, es tindrà en compte l’ordre correlatiu a la data i número de registre
d’entrada de l’assistència sol·licitada.
En segon lloc, tindran caràcter preferent les peticions d’assistència l’objecte de les
quals sigui la prestació dels serveis públics mínims de caràcter municipal.
En tercer lloc, es tindrà en compte l’interès públic de la prestació sol·licitada.
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3. Assistència en matèria d’entorn natural i territori, que inclou, entre d’altres:
-

Actuacions d’àmbit forestal
Banc de terres
Educació ambiental
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2. Assistència en plans d’emergències i protecció civil.
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1. Assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les energies
renovables en l’àmbit local.
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SERVEIS COMARCALS PRESTATS A TRAVÉS DELS SERVEIS TÈCNICS DEL
CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE

