
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

1 

ACTA 01/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier       
         
   
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviñó i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep 
Galbe Mauri, Eladi  
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Osorio Canterero, Francisco Javier  
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos  
Tomàs Audí, Domingo 
Vallespí Cerveto, Francesc 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També són presents a la sessió: 

 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 

 
Sent les 13:30 hores del dia 28 de gener 2022, es reuneixen sota la Presidència del 
Sr. Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a 
terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat 
convocada per Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de 
data 25 de gener de 2022. 
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El president ha disposat:  

L'article 46.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa: 3. 
En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc 
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera 
desproporcionada el funcionament normal del règim presencial de les sessions dels 
òrgans col·legiats de les entitats locals, aquests, un cop apreciada la concurrència de 
la situació descrita per l’alcalde o el president o qui vàlidament els substitueixi a 
l’efecte de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, es poden constituir, fer 
sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que 
els seus membres participants es trobin en territori espanyol i en quedi acreditada la 
identitat. Així mateix, s’ha d’assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la 
sessió, i s’han de disposar els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o 
secret d’aquelles segons escaigui legalment en cada cas. Als efectes anteriors, es 
consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, les videoconferències, o 
altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat 
tecnològica, la participació política efectiva dels seus membres, la validesa del debat i 
la votació dels acords que s’adoptin. La situació actual de risc per la població per la 
propagacio del virus COVID19 es troba en un punt de gravetat per raó de la qual s'ha 
decretat l'estat d'alarma i s'han adoptat diverses mesures de control de la mobilitat a fi 
d'evitar contactes i contagis. 

El President ha disposat el següent ordre del dia: 
 
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
PUNT 2n.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència. 
 
PUNT 3r.- Expedient 1296/2021. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de la sol·licitud 
de subvenció dins el Programa FPO-DUAL, convocatòria 2021. 
 
PUNT 4t.- Expedient 1303/2021. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol·licitud de 
subvenció PROGRAMA REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL. CONVOCATÒRIA 
2021. 
 
PUNT 5è.- Expedient 984/2021. Aprovació si s'escau, de la rectificació de la 6a 
regularització de gestió de residus per afectació a l'ajuntament de Roquetes. 
 
PUNT 6è.- Expedient 35/2022. Aprovació, si s'escau, de la 7a regularització del cost 
de la gestió de residus: període juny a novembre de 2021. 
 
PUNT 7è.- Expedient 1135/2021. Aprovació, si s'escau, de liquidació dels costos dels 
serveis de salubritat municipal (desratització i desinsectació) de l’exercici 2021. 
 
PUNT 8è.- Expedient 1183/2021. Aprovació, si s'escau, dels Convenis a signar amb 
l'Agència de l’Habitatge de Catalunya relatius a l'Oficina Local i Borsa d'Habitatge , per 
a l'any 2022. 
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PUNT 9è.- Expedient 34/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i la 
convocatòria del procediment selectiu per la formació d'una borsa d'empleats públics 
administratius. 
 
PUNT 10è.- Expedient 42/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases i la convocatòria 
del procediment per a la selecció de la gerència de COPATE. 
 
PUNT 11è.- Expedient 57/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i la 
convocatòria del procediment selectiu de Coordinació de Serveis Socials. 
 
PUNT 12è.- Expedient 58/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i la 
convocatòria del procediment selectiu de Coordinació de l'ICIF. 
 
PUNT 13è.- Expedient 48/2022. Donar compte de l'aprovació del pla de control 
financer de l'exercici 2021. 
 
PUNT 14è.- Expedient 56/2022. Moció que presenta el grup de JUNTS per demanar 
esclarir els fets ocorreguts a Barcelona i Cambrils el 17 d'agost de 2017. 
 
 
PUNT 15è.- Propostes d’urgència. 
 
PUNT 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que 
és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, de data 23 de 
desembre de 2021, pel fet que s’ha distribuït prèviament; la sotmeten a votació 
ordinària i s’aprova, per unanimitat dels consellers comarcals presents, l’acta 12/2021 
de la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2021. 
 
PUNT 2n. Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència. 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2022-0012 
SIA 2126677 -- Expedient 1258/2021 -- Múltiples interessats -- 
COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2021-
2022 -- 

1258/2021 

RP 2022-0011 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 750/2021 -- Múltiples 
interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO OBLIGATORI, CURS 
2021-2022 -- 

750/2021 

RP 2022-0010 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 808/2021 -- 
Múltiples interessats -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 30 PLUS. 
CONVOCATÒRIA 2021 -- 

808/2021 
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RP 2022-0009 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 808/2021 -- 
Múltiples interessats -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 30 PLUS. 
CONVOCATÒRIA 2021 -- 

808/2021 

RP 2022-0007 
SIA 2165366 -- 110 PERSONAL -- Expedient 53/2022 -- 40925266D 
LIDIA MARTÍNEZ NOFRE -- SOL.LICITUD REDUCCIÓ 1/3 JORNADA PER 
CURA FAMILIAR LÍDIA MARTÍNEZ NOFRE -- 

53/2022 

RP 2022-0008 
SIA 2126638 -- Expedient 1763/2019 -- 40924738X VERONICA TURÓN 
RIBES -- Contractació treballadora familiar Veronica Turon Ribes -- 

1763/2019 

RP 2022-0006 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 54/2022 -- 
40922182F MARIO ESCURRIOLA FERRANDO -- Sol.licitud d'inclusió al 
programa comarcal d'acolliment residencia d'urgència del Consell 
Comarcal del Baix Ebre Mario Escurriola Ferrando -- 

54/2022 

RP 2022-0005 
SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 14/2022 -- 40925860M 
INMACULADA SOL TUCHO -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS 
IMMACULADA SOL TUCHO -- 

14/2022 

RP 2022-0004 
SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 24/2022 -- 
Contractació Juan Antonio Gris Muñoz-Treballador familiar -- 

24/2022 

RP 2022-0001 
SIA 2165373 -- 110 PERSONAL -- Expedient 13/2022 -- 47822947J 
Maria Reverter Queralt -- Baixa voluntària Maria Reverter Queralt -- 

13/2022 

RP 2022-0002 

SIA 2165410 -- Expedient 4/2022 -- P4301300B Ajuntament Ametlla 
de Mar -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES 
RESIDUALS CAMIO CISTERNA - NETEJA EDAR P.I. LES CREUETES 
L'AMETLLA DE MAR - AIGÜES RESIDUALS -- 

abr-22 

RP 2022-0003 

SIA 2165410 -- Expedient 2/2022 -- P4301300B Ajuntament Ametlla 
de Mar -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO 
D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA - NETEJA 
EDAR P.I. LES CREUETES L'AMETLLA DE MAR-FANGS -- 

febr-22 

RP 2021-0346 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 1296/2021 -- 
SOL·LICITUD PROGRAMA FPO - DUAL. Convocatòria 2021 -- 

1296/2021 

RP 2021-0345 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 1296/2021 -- 
SOL·LICITUD PROGRAMA FPO - DUAL. Convocatòria 2021 -- 

1296/2021 

RP 2021-0344 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 808/2021 -- 
Q0801272F SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA -- SOL·LICITUD DEL 
PROGRAMA 30 PLUS. CONVOCATÒRIA 2021 -- 

808/2021 

RP 2021-0343 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 808/2021 - 
SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 30 PLUS. CONVOCATÒRIA 2021 -- 

808/2021 

RP 2021-0342 
SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 1279/2021 -- 
Adscripció de Neus Pons Carles al programa Treball a les 7 comarques, 
convocatòria 2021. Període 2021-2022 -- 

1279/2021 

RP 2021-0341 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 1332/2021 --
- CONTRACTACIÓ INSERTOR SOCIOLABORAL JOAN GAS DESEMBRE 
202. PROGRAMA REFERENTS 2021. ÀREA ACTIVACIÓ ECONÒMICA I 
OCUPACIÓ -- 

1332/2021 

RP 2021-0340 
SIA 2126768 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1116/2021 -- Expedient 
per a l'aprovació del pressupost per a l'exercici 2022 -- 

1116/2021 

RP 2021-0339 
SIA 2126673 -- 210 TRESORERIA -- Expedient 1307/2021 -- Nòmina 
DESEMBRE 2021 -- 

1307/2021 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

5 

RP 2021-0338 
SIA 2126658 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1040/2021 -- 
REGULARITZACIO  PRODUCTIVITATS -- 

1040/2021 

RP 2021-0337 
SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 374/2021 -- Múltiples 
interessats -- Gestió instal·lacions juvenils 2021 -- 

374/2021 

RP 2021-0336 
SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 374/2021 -- Múltiples 
interessats -- Gestió instal·lacions juvenils 2021 -- 

374/2021 

RP 2021-0335 
SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 374/2021 -- Múltiples 
interessats -- Gestió instal·lacions juvenils 2021 -- 

374/2021 

RP 2021-0334 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 1210/2021 -- 
Programa Treball i Formació 2021_Execució programa -- 

1210/2021 

RP 2021-0333 
SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1169/2021 -- 
A48265169 BBVA-- Concertació operació tresoreria 2022 -- 

1169/2021 

RP 2021-0332 
SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 345/2021 -- 
PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2021 -- 

345/2021 

RP 2021-0331 
SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1284/2021 -- AJUTS 
PER A L'ASSISTÈNCIA A LLARS D'INFANTS, 1a adjudicació -- 

1284/2021 

RP 2021-0330 
SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1285/2021 -- AJUTS 
PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS I/O MATERIAL 
CURRICULAR OBLIGATORI, 1a adjudicació -- 

1285/2021 

RP 2021-0329 

SIA 2126690 Expedient 1014/2021 -- S0811001G Generalitat de 
Catalunya, Q0801272F Altres ens Públics Barcelona, 47822658T 
CRISTINA GIRÓN CARRILLO -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ JOVES TUTELATS I EXTUTELATS. CONVOCATÒRIA 2021 

1014/2021 

RP 2021-0328 
SIA 2126673 -- 210 TRESORERIA -- Expedient 1305/2021 -- Paga Extra 
Desembre 2021 -- Aixecament d'objecció 

1305/2021 

RP 2021-0325 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -- Múltiples 
interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 -- 

81/2021 

RP 2021-0327 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -- Múltiples 
interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 -- 

81/2021 

RP 2021-0326 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -- Múltiples 
interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 -- 

81/2021 

RP 2021-0324 
SIA 2126673 -- 210 TRESORERIA -- Expedient 1307/2021 -- Nòmina 
DESEMBRE 2021 -- Aplicacio dels increments retributius derivats de la 
RLT 

1307/2021 

RP 2021-0323 
SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 1245/2021 -- 
Aval Pòlissa de crèdit Baix Ebre Innova SL 2022-- 

1245/2021 

RP 2021-0322 
100 SECRETARIA -- Expedient 2599/2018 -- Múltiples interessats -- 
DISSOLUCIO -EXTINCIO CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
LA COMARCA DEL BAIX EBRE - REBE- -- 

2599/2018 

RP 2021-0321 
SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1288/2021 -- 52602881H 
JOSEP TOMAS SAEZ -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS JOSEP TOMAS 
SAEZ -- 

1288/2021 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

6 

RP 2021-0320 
SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1287/2021 -- 47823544N 
Sílvia Yagüe Sabido -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS SILVIA YAGÜE 
SABIDO -- 

1287/2021 

RP 2021-0319 
SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1256/2021 -- 47825474X 
SARAI COLOMINES SALAET -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS SARAI 
COLOMINES SALAET -- 

1256/2021 

RP 2021-0318 
SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1169/2021 -- 
Concertació operació tresoreria 2022 CAIXABANK 

1169/2021 

RP 2021-0317 
SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1169/2021 -- 
A08000143 BANCO DE SABADELL -- Concertació operació tresoreria 
2022 -- 

1169/2021 

 
PUNT 3r.- Expedient 1296/2021. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de la 
sol·licitud de subvenció dins el Programa FPO-DUAL, convocatòria 2021. 
 
La resolució EMT/3633/2021, d'1 de desembre, obre la convocatòria per a l'any 2021 
en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual 
(SOC-FPODUAL), amb bases reguladores aprovades a l’Ordre EMT/220/2021, de 22 
de noviembre. 
 
Les actuacions a desenvolupar previstes, són les següents: 
 
a) Actuació d'orientació i l'acompanyament a les persones participants del programa i a 
les entitats contractants. 
b) Actuació de formació, que inclou la formació d'introducció a l'ofici prèvia a la 
contractació, així com la Formació professionalitzadora vinculada principalment a 
Certificat de professionalitat que es donarà en la fase de contractació. 
c) Actuació de contractació laboral mitjançant el contracte per a la formació i 
aprenentatge de les persones participants. 
 
Per a l’execució de les actuacions, es preveu desenvolupar aquests projectes de 
manera agrupada amb entitats del territori pel fet que treballar conjuntament amb 
aquests ens permet optimitzar recursos i augmentar les oportunitats d’accés a 
l’ocupació i qualificació dels joves . 
 

La coordinació del Programa aniria a càrrec de Consell Comarcal Baix Ebre, que per 
aquest projecte actuarà alhora com a entitat Promotora sol·licitant de la subvenció 
total. 

Consell Comarcal Baix Ebre serà l’entitat receptora de la subvenció i distribuirà entre 
les entitats agrupades els imports que corresponguin d’acord amb les actuacions que 
duran a terme. 

 
Les actuacions, així com les relacions a establir amb les entitats agrupades es 
regularan mitjançant Conveni. 
 
Des de l’àrea d’activació econòmica es va preparar i presentar la sol·licitud atès que 
les actuacions subvencionables previstes a la resolució s’havien d’iniciar com a màxim 
el 30 de desembre de 2021. 
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Amb data 30 de desembre de 2021 s’ha rebut la Resolució d’atorgament de la 
subvenció, amb número d’expedient SOC063/21/000066. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa d’Activació Econòmica i Esports, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels membres, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei D’Ocupació de 
Catalunya, en el marc de la resolució EMT/3633/2021, d'1 de desembre, que obre la 
convocatòria per a l'any 2021 destinada a la concessió de subvencions en el marc del 
Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL), d’acord amb el 
següent detall: 
 

AGENTS 
BENEFICIARIS 

 

NOM 
ENTITAT 

ACTUACIONS 
NUM. 

TUTOR/A 
 

NUM. 
JOVES 

 

PRESSUPOST 
 

Agent Impulsor 
CONSELL 

COMARCAL 
BAIX EBRE 

Orientació i 
Acompanyament 

2 16 101.074,86€ 

Agent 
Formador 

BAIX EBRE 
INNOVA, SL 

Formació  16 40.342,40€ 

Contractant 1 

RESIDÈNCIA 
TERCERA 

EDAT 
L'ONADA, SL 

Contractació 
laboral 

 14 159.622,12€ 

Contractant 2 

RESIDÈNCIA 
L'ONADA 
GOLDEN 

BEACH, SL 

Contractació 
laboral 

 2 22.803,16€ 

 

L’import total de la subvenció sol.licitada és de 323.842,54 euros 
 
Segon. Acceptar la subvenció atorgada mitjançant la Resolució de data 29 de 
desembre de 2021, amb núm. d’expedient SOC063/21/000066. 
 
Tercer. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència per 
signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
 
PUNT 4t.- Expedient 1303/2021. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de 
sol·licitud de subvenció PROGRAMA REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL. 
CONVOCATÒRIA 2021. 
 
L’ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, aprova les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent 
d'ocupació juvenil. 
 
L’ORDRE TSF/166/2019, d'1 d'agost, modifica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de 
novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa referent d'ocupació juvenil. 
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La RESOLUCIÓ EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar 
continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS) 
 
Les persones destinatàries del Programa referent d'ocupació juvenil són les persones 
joves entre 16 i 29 anys i especialment aquelles persones més joves amb especial 
dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d'assessorament i 
acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o 
ocupacional. 
 
D’acord amb la distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació juvenil 
per a la convocatòria 2021 que estipula l’Annex de la RESOLUCIÓ EMT/3721/2021, 
de 16 de desembre, al Consell Comarcal del Baix Ebre li correspon una persona 
tècnica referent en la convocatòria 2021. 
 
D’acord també amb la RESOLUCIÓ EMT/3721/2021, de 16 de desembre, l’import 
econòmic màxim subvencionable per persona tècnica referent són 36.800,00 euros 
 
Aquest import econòmic cobreix les despeses d’una persona tècnica referent durant el 
període d’execució del Programa que, d'acord amb la base 16 de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost 
tindrà una durada màxima de 12 mesos  
 
El programa Referents subvenciona la totalitat dels costos laborals excepte les 
indemnitzacions per finalització de contracte. Aquesta despesa per finalització de 
contracte no la contemplem degut a la previsió de continuïtat del programa, més enllà 
de la finalització d’aquesta convocatòria. 
 
El fet de sol·licitar aquest programa pot comportar també unes despeses de gestió 
indirectes que s’hauran de sufragar amb recursos propis de l’ens. Aquestes despeses 
de gestió indirectes poden oscil·lar vora els 140 €. 
 
Des de l’àrea d’activació econòmica s’ha preparat i presentat la sol·licitud per tal que el 
Consell Comarcal del Baix Ebre pugui continuar gaudint dels beneficis d’aquest 
programa, atès que el termini de presentació de la subvenció finalitzava abans de la 
celebració de la sessió plenària. 
Així, amb data 30 de desembre de 2021 s’ha rebut la resolució d’atorgament de la 
subvenció, amb número d’expedient SOC040/21/000016. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa d’Activació Econòmica i Esports, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels membres, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la contractació d’una persona tècnica per tal de desenvolupar les 
actuacions emmarcades en el Programa referent d’ocupació juvenil, per un import de 
36.800,00 euros. 
 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

9 

Segon. Acceptar la subvenció atorgada mitjançant la Resolució de data 29 de 
desembre de 2021, amb núm. d’expedient SOC040/21/000016, per import de 
36.800,00 euros. 
 
Tercer. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència per 
signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat 
 
PUNT 5è.- Expedient 984/2021. Aprovació si s'escau, de la rectificació de la 6a 
regularització de gestió de residus per afectació a l'ajuntament de Roquetes. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 23 de desembre va aprovar la 6a. 
regularització dels costos dels serveis de recollida de residus, corresponents al 
període desembre 2020 a maig de 2021. 
 
Aquesta regularització es va efectuar en bases al cost dels serveis de recollida, 
transport i tractament de residus a la comarca del Baix Ebre, aprovats en sessió 
plenària de data 27 de novembre de 2020. Es regularitzen els serveis de recollida i 
neteja a partir de les aixecades i neteges i altres serveis que s’han prestat, efectuant-
se els càlculs mitjançant els sistemes de seguiment de rutes via GPS, sistema de 
pesatge, etc. 
 
Els tècnics han detectat una errada en els càlculs relatius a l’Ajuntament de Roquetes, 
pel que fa a la facturació, en excés, de les hores del servei de neteja viària. Aquesta 
errada només afecta al municipi de Roquetes perquè és l'únic municipi del Baix Ebre 
que n'ha cedit la gestió al CCBE. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Gestió 
Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 
membres, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Esmenar l’acord adoptat en sessió plenària de data 23 de desembre de 2021 
relatiu a la 6a. regularització dels costos dels serveis de recollida de residus, 
corresponents al període desembre 2020 a maig 2021, que fa referència a 
l’Ajuntament de Roquetes, 
 
 
On diu: 

Import de regularització dels serveis de gestió de residus 
PERIODE: Desembre 2020-Maig 2021 (6a) 
 

 Roquetes                 39.827,84 €    
 
 
Dirà: 

Import de regularització dels serveis de gestió de residus 
PERIODE: Desembre 2020-Maig 2021 (6a) 
 

 Roquetes                 21.114,05 €    
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Segon. Notificar aquest acord als Ajuntament afectats, procedint a la liquidació 
corresponent i facultar el President del Consell per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
PUNT 6è.- Expedient 35/2022. Aprovació, si s'escau, de la 7a regularització del 
cost de la gestió de residus: període juny a novembre de 2021. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels 
ajuntaments de la comarca en matèria de residus  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei a través del seu ens instrumental, 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-. 
 
El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa adjudicatària i el 
servei de tractament amb mitjans propis. 
 
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 
20 de desembre de 2019, va aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i 
tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius per a l’exercici 
2020 i fins que s’acordi una modificació dels mateixos 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària celebrada el dia  27 
de novembre de 2020, va acordar aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i 
tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius per a l’exercici 
2021 i fins que s’acordi una modificació dels mateixos 
 
D’acord amb les clàusules del contracte de gestió de residus actualment s’estan 
realitzant liquidacions mensuals fixes corresponents a 1/12 part del preu d’adjudicació, 
d’acord amb els serveis sol·licitats per cada ajuntament usuari (núm. Contenidors, 
freqüències, neteges, etc.) 
 
En alguna ocasió es produeix el fet que la regularització pot venir derivada de la 
implantació de nous contenidors, ja sigui per petició expressa de l’ajuntament o a 
proposta dels responsables del servei i acceptada per l’ajuntament. Aquesta 
implementació de nous contenidors realitzada a través de la gestió del servei, s’ha de 
reflectir en el document que regula les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal, per la qual cosa es procedeix a la puntualització i concreció del fet que la 
gestió pot comportar l’adquisició de nous elements necessaris per a la prestació del 
servei. 
 
Així, amb la finalitat d’ajustar els serveis fixes que s’han facturat i els efectivament 
prestats, tant en més com en menys, segons les peticions o les necessitats del servei, 
cal efectuar de manera semestral, la corresponent regularització. 
 
En aquest sentit, es regularitzaran els serveis de recollida i neteja a partir de les 
aixecades i neteges i altres serveis que s’han prestat, efectuant-se els càlculs 
mitjançant els sistemes de seguiment de rutes via GPS, sistema de pesatge, etc. 
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Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Gestió 
Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb el vot a favor 
dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, els 3 membres del grup comarcal del PSC, 
els dels 2 membres del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre i el del conseller de 
Ciutadans, i amb l’abstenció dels 8 membres del grup comarcal de Junts, presents 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la 7a. regularització dels costos dels serveis de recollida de residus, 
corresponents al període juny-novembre de 2021: 
 

  

Aldea, L  8.357,07 €  

Aldover  2.600,17 €  

Alfara -121,45 €  

Ametlla de Mar, L' -9.434,77 €  

Ampolla, L'  17.195,58 €  

Benifallet -1.340,19 €  

Camarles  8.641,01 €  

Paüls  953,28 €  

Perelló, el  9.922,21 €  

Roquetes  7.090,92 €  

Tivenys  2.396,80 €  

Xerta  1.787,45 €  

Total Baix Ebre  48.048,06 €  

 
 

Segon. Notificar aquest acord als Ajuntament afectats, procedint a la liquidació 
corresponent i facultar el President del Consell per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 7è.- Expedient 1135/2021. Aprovació, si s'escau, de liquidació dels costos 
dels serveis de salubritat municipal (desratització i desinsectació) de l’exercici 
2021. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, per acords plenaris de data 27 de juliol de 2018 i 
26 d’octubre de 2018, va acceptar la delegació de competències de diversos 
ajuntaments de la comarca en relació  a la salubritat municipal. 
 
La gestió dels serveis que es presten per raó de les competències delegades 
s’efectuen mitjançant el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -
COPATE-, ens instrumental del Consell comarcal del Baix Ebre. 
 
El conveni de regulació de la delegació de competències de gestió de competències 
municipals en matèria de salubritat, signat entre el Consell Comarcal del Baix Ebre, el 
COPATE i cada un dels ajuntaments delegants, preveu que el COPATE efectuarà 
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una liquidació al Consell Comarcal pels serveis prestats efectivament a cada terme 
municipal durant la campanya de l’any corresponent. Aquesta liquidació contindrà un 
detall dels serveis prestat amb l’aplicació que correspongui dels ingressos que s’hagin 
produït provinents d’altres administracions i que li siguin d’aplicació. 
 
Igualment, el Consell Comarcal farà arribar als ajuntaments que hagin delegat les 
competències, una previsió del cost, per a cada anualitat, dels serveis que, de forma 
ordinària, es presenten, amb la finalitat que l’Ajuntament en pugui fer la dotació 
econòmica anual al seu pressupost general,  
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Gestió 
Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 
membres, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la liquidació dels costos dels serveis de salubritat municipal 
(desratització i desinsectació) durant l’exercici 2021, amb el següent detall:  
 

MUNICIPI IMPORT 

 Aldea, L  10.171,09 

 Aldover  2.313,13 

 Alfara  1.308,57 

 Ampolla, L'  9.517,33 

 Benifallet  1.719,36 

 Camarles  5.311,66 

 Deltebre  1.137,09 

 Paüls  1.969,66 

 Perelló, El  4.669,92 

 Roquetes  6.545,47 

 Tivenys  1.653,36 

 Tortosa  20.898,97 

 Xerta  2.461,09 

 EMD Bítem  2.003,64 

 EMD Campredó  1.855,69 

 EMD Jesús  3.841,28 

Total 77.377,31 

 
 

Segon. Aprovar la previsió dels costos dels serveis de salubritat municipal 
(desratització i desinsectació) previstos per a l’any 2022, amb el següent detall: 
 
 

Municipi Cost previst 2022 

L’Aldea 10.683,09 

Aldover 2.404,33 

Alfara de Carles 1.308,57 
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L'Ampolla 9.977,93 

Benifallet 1.719,36 

Camarles 5.364,66 

Deltebre 1.387,09 

Paüls 1.969,66 

El Perelló 4.750,92 

Jesús 3.928,28 

Roquetes 7.001,47 

Tivenys 1.653,36 

Tortosa 17.233,00 

Xerta 2.554,09 

EMD Bítem 2.003,64 

EMD Campredó 1.855,69 

Vinallop 1.815,43 

Els Reguers 2.294,54 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació dels costos dels serveis de control de plagues durant 
l’exercici 2021, amb el següent resum:  
 

  
Liquidació  
provisional  

Liquidació  
Definitiva 2021 

Diferència a 
retornar 

Ampolla 17.734,19 17.137,54 596,65 

Camarles  8.650,35 8.359,31 291,03 

Deltebre 61.202,67 59.143,57 2.059,11 

Aldea 12.197,18 11.786,82 410,36 

 
Quart.- Aprovar la previsió dels costos dels serveis de control de plagues  previstos 
per a l’any 2022, amb el següent detall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als Ajuntaments afectats, procedint a la liquidació 
corresponent i facultar el President del Consell per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
PUNT 8è.- Expedient 1183/2021. Aprovació, si s'escau, dels Convenis a signar 
amb l'Agència de l’Habitatge de Catalunya relatius a l'Oficina Local i Borsa 
d'Habitatge , per a l'any 2022. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya van signar 
l’any 2019 un conveni de col·laboració relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en 
aquesta comarca, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la 

 Previsió inicial 

Ampolla 19.689,20 

Camarles  9.625,83 

Deltebre 67.927,73 

Aldea 13.629,30 
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col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria 
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, 
en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.  
 
El conveni es va prorrogar l’any 2020 i l’any 2021 mitjançant la formalització de les 
corresponents addendes de pròrroga.  

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet arribar la proposta d’addenda de pròrroga 
al conveni signat l’any 2019, que especifica les aportacions econòmiques per a 2022. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Governació, 
sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat de tots els membres presents, 
el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, pel període comprès 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, el qual té per objecte establir els 
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la 
gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania 
la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.  
 

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE 
GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN 
AQUESTA COMARCA, PER A L’ANY 2022  
 
REUNITS  
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, 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 Xavier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix 
Ebre.  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar 
aquest conveni, i a aquest efecte,  
 
MANIFESTEN  
 
1. L’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració 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, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret 
a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.  
 
2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:  
 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
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qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial.”  
 
3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 i l’any 2021 mitjançant la formalització de les 
corresponents addendes de pròrroga.  
 
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins 
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues 
parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la 
finalitat de mantenir l’any 2022 el funcionament dels serveis i activitats pactats,  
 
Per tot això,  
 
ACORDEN  
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2022, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre 
les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat 
de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.  
 
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2022, les 
següents: 2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 44.597,00 €.  

 
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 68.826,00 
€.  
 
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar 
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de 
lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2022, i ha de ser signada per l’interventor, o 
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, 
tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel 
personal adscrit a l’oficina.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es 
tramitaran a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2022.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda en el lloc i en la 
data indicats. 

 
 
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
L’any 2019 es va formalitzar el 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 d’aquesta comarca, amb l’objecte d’establir els termes i 
les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de 
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serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per 
Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 i 2021 mitjançant la formalització de les 
corresponents addendes de pròrroga. 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet arribar la proposta d’addenda de pròrroga 
al conveni signat l’any 2019, que especifica les aportacions econòmiques per a 2022. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Governació, 
sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat de tots els membres presents, 
el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del 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 en aquesta comarca, pel període comprès 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, el qual té per objecte establir els 
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa 
mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió 
d’aquests serveis en el territori. 
 

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL 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 PER A L’ANY 
2022 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, 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 Xavier Faura Sanmartín president del Consell Comarcal del Baix 
Ebre. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
MANIFESTEN 
1. L’any 2019 es va formalitzar el 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 d’aquesta comarca, amb l’objecte d’establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en 
matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 
de maig. 
 
2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

17 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 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.” 
 
3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 i 2021 mitjançant la formalització de les 
corresponents addendes de pròrroga. 
 
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins 
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues 
parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la 
finalitat de mantenir l’any 2022 el funcionament dels serveis i activitats pactats, 
 
Per tot això, 
 
ACORDEN 
 
1. Prorrogar el 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 en aquesta comarca, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2022, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per 
facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori. 
 
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 
2022, les següents: 
 
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 
1), serà de 450 €, o 475 € en cas de desplaçaments per a captació d’habitatges d’altres 
localitats. 
 
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el 
pacte quart 1), serà de 200 € 
 
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima 
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 750,00 €. 
 
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 5.750,00 
€. 
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar 
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de 
lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2022, i ha de ser signada per l’interventor, 
o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import 
atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats 
pel personal adscrit a l’oficina. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes 
en aquesta addenda, es tramitaran a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2022. 
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i en la 
data indicats. 
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Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
PUNT 9è.- Expedient 34/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i la 
convocatòria del procediment selectiu per la formació d'una borsa d'empleats 
públics administratius. 
 
La gerent d’aquest Consell ha informat: 
Aquesta administració disposa de personal de nivell administratiu, tant de caràcter 
funcionarial com laboral. Al llarg de cada any es produeixen situacions d'incapacitat 
temporal i/o permisos per maternitat o paternitat que cal substituir. Aquest any ja tenim 
la previsió d'algunes situacions de maternitat i paternitat.  
 
Davant d’aquesta realitat considero que és necessari crear una borsa de treball que 
serveixi per a funcionaris i laborals i ens permeti cobrir els permisos i alguna altra 
situació d'IT que es produeixi durant l'any. 
 
Igualment, el consell Comarcal del Baix Ebre disposa d’ens instrumentals i ens 
adscrits. Aquests són Baix Ebre Innova, SL, Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre i Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià els quals 
també presenten ocasionalment la necessitat de disposar de personal administratiu 
per a situacions de substitucions o increments de tasques.  
 
Es proposa dur a terme un procés selectiu, que tindrà caràcter obert i garantirà la lliure 
concurrència mitjançant concurs-oposició i amb compliment dels principis d'igualtat, 
mèrit, capacitat i celeritat. 
 
 
La secretària ha emès informe en el que fa constar que en relació amb la constitució i 
el funcionament de borses d'ocupació per a la provisió temporal de llocs a 
l'Administració local, no existeix una regulació que resulti aplicable amb caràcter 
general. 
 
La selecció, tant del personal funcionari i laboral sigui amb caràcter definitiu o 
temporal, s'ha de fer mitjançant procediments que garanteixin els principis 
constitucionals de l'article 23 de la CE, i una altra sèrie de principis consagrats per la 
mateixa Llei, com són: 
 
a) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases. 
 
b) Transparència. 
 
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
 
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció. 
 
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 
desenvolupar. 
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f) Agilitat, sens perjudici de l’objectivitat en els processos de selecció. 
 
En conseqüència, la constitució i el funcionament de les borses d'ocupació, siguin per 
a llocs de personal funcionari o laboral, han de garantir el compliment dels requisits 
bàsics comuns esmentats per a l'accés a l'ocupació pública. 
 
 
La interventora ha fiscalitzat favorablement l’expedient. 
 
L’article 14.2.l) del Decret Legislatiu 472003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de l’organització comarcal del Catalunya disposa que correspon al 
Ple del Consell Comarcal aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal 
i per als concursos de provisió de llocs de treball. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Governació, 
sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat de tots els membres presents, 
el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 

PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la formació d’una 
borsa de treball d’empleats públics administratius, funcionari en règim d’interinatge 
(subgrup de funció C1), o laborals amb contracte interí, o altres modalitats temporals, 
destinada a cobrir vacants, substitucions o situacions puntuals de volums de feina en 
aquesta administració i en els seus ens instrumentals i ens adscrits i convocar les 
proves selectives 
  
 
SEGON. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases 
reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal, i un extracte al DOGC 
 
PUNT 10è.- Expedient 42/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases i la 
convocatòria del procediment per a la selecció de la gerència de COPATE. 
 
El President del Consell Comarcal del Baix Ebre ha informat que l’actual gerent de 
COPATE li ha traslladat que com a titular d’un contracte de gerència signat el 15 de 
juny de 2020 amb COPATE, d’acord amb el previst en el seu pacte 2n, tot i que la 
durada del contracte està vinculada a la durada del mandat actual de la corporació, 
donat que el canvi de presidència del mateix es pot considerar com una variació 
substancial respecte al seu sistema de composició i funcionament, manifesta la seva 
voluntat de posar a disposició aquest lloc de treball de gerència per disposar de la 
seva organització, d’acord amb els estatuts” 
 
A la vista de l’escrit presentat pel gerent, i tenint en compte que els estatuts del 
Consoci disposen que la Presidència proposarà el nomenament de la Gerència a la 
Junta General,  després de procedir a la seva selecció i que aquesta selecció 
s’articularà a través d’algun ens local consorciat atenent als principis de mèrit, 
capacitat i a criteris d’idoneïtat, es trasllada al Consell Comarcal del Baix Ebre la 
petició per tal que inici un nou procediment de selecció. 
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La secretària ha emès informe en el que fa constar que l’article 14 dels estatus del 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, preveu: 
Article 14. Gerència 
1. La Gerència és un òrgan potestatiu, al qual correspondrà, cas d’existir: 
 
a) Dins dels límits previstos en el pressupost anual de l’entitat i fins a l’import màxim 
equivalent al 5% dels recursos ordinaris de l’entitat, autoritzar, disposar despeses i 
reconèixer obligacions, ordenar els pagaments i rendir els comptes derivats d’aquesta 
atribució. Els imports que superin aquesta quantitat hauran de ser autoritzats per la 
Comissió de Govern. 
b) Formalitzar la contractació del personal en règim laboral, acordar la imposició de 
sancions en règim laboral, fins i tot el seu acomiadament, resoldre les sol·licituds 
d’incompatibilitat del personal laboral i exercir la potestat disciplinària. 
c) Gestionar els béns immobles adscrits al Consorci. 
d) Exercir les altres funcions que els diferents òrgans del Consorci li deleguin 
expressament. 
 
2. Les atribucions de la Gerència seran exercides per la Presidència en cas de manca 
de nomenament o, altrament, en cas de suplència del Gerent. 
 
3. Correspon a la Junta General nomenar el Gerent, a proposta de la Presidència. 
 
4. La proposta pel nomenament del Gerent es formularà per part de la Presidència 
atenent als principis de mèrit, capacitat i a criteris d’idoneïtat. La seva selecció 
s’articularà a través d’algun ens local consorciat. 
 
5. El càrrec de Gerent és incompatible amb la condició de membre de la Junta General 
del Consorci i porta inherent el règim d’incompatibilitats propi del personal directiu al 
servei de les administracions públiques que resulta d’aplicació 
 
Informa també la secretària que d'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 13 del text 
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, és personal directiu el que desenvolupa funcions directives 
professionals en les Administracions Públiques, definides com a tals en les normes 
específiques de cada Administració. La seva designació atendrà a principis de mèrit i 
capacitat i a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que 
garanteixin la publicitat i la concurrència. El personal directiu estarà subjecte a 
avaluació conformement als criteris d'eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva 
gestió i control de resultats en relació amb els objectius que els hagin estat fixats. 
  
L’article 14.2.l) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de l’organització comarcal del Catalunya disposa que correspon al 
Ple del Consell Comarcal aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal 
i per als concursos de provisió de llocs de treball. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Governació i 
Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat de tots els membres 
presents, el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
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PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu de la gerència del 
COPATE i convocar les proves selectives 

 
SEGON. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases 
reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal, i un extracte al DOGC 
 
PUNT 11è.- Expedient 57/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i 
la convocatòria del procediment selectiu de Coordinació de Serveis Socials. 
 
La gerent d’aquest Consell ha informat: 
 
La Relació de Llocs de treball d’aquest Consell Comarcal preveu el lloc núm. 23 
COORDINACIÓ DE SERVEIS SOCIALS. 
 
Aquest lloc de treball va estar ocupat en propietat fins el 08.01.2013, data en la seva 
titular va accedir a la situació d’excedència voluntària. 
 
Des del dia 01.03.2013 s’adscriu al lloc de treball un treballador fix de la plantilla 
comarcal. La durada d’aquesta adscripció temporal estava vinculada a la durada de 
l’excedència de la treballadora titular. 
 
La treballadora titular no es reincorpora al seu lloc atès que accedeix a la jubilació, per 
la qual cosa el lloc de treball número 23 es troba vacant 
Aquesta situació es va reflectir en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2021. 
 
La secretària ha emès informe en el que fa constar que havent quedat vacant el lloc 
número 23 per jubilació de la titular, aquest podrà ser objecte de provisió per concurs 
de mèrits entre el personal laboral d’aquest Consell Comarcal, prèviament a la inclusió 
de la plaça vacant a l'Oferta Pública d’Ocupació per a la convocatòria del procés 
selectiu corresponent 
 
La interventora ha fiscalitzat favorablement l’expedient 
 
L’article 14.2.l) del Decret Legislatiu 472003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de l’organització comarcal del Catalunya disposa que correspon al 
Ple del Consell Comarcal Aprovar les bases de les proves per a la selecció de 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. 
 

 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Governació i 
Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat de tots els membres 
presents, el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per cobrir la plaça 
vacant de COORDINACIÓ DE SERVEIS SOCIALS, en la plantilla comarcal, en règim 
de personal laboral, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs i convocar 
les proves selectives 
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SEGON. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases 
reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal, i un extracte al DOGC 
 
PUNT 12è.- Expedient 58/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i 
la convocatòria del procediment selectiu de Coordinació de l'ICIF. 
 
La gerent d’aquest Consell ha informat: 
 
1. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 23.12.2021, va 
aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal i s’ha 
publicat al BOPT de data 19.01.2022  

 
2. La plaça de COORDINACIÓ DE L’ICIF que es van incorporar en l'Oferta 
d’Ocupació, es comprova que ha estat ocupada amb caràcter temporal de forma 
ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016, per la qual cosa 
excepcionalment, podrà ser convocada pel sistema de concurs, d'acord amb el que es 
disposa en l'article 61.6 del text refós de la Llei de l'Empleat públic aprovat pel Reial 
decret 5/2015, de 30 d'octubre i la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació 
pública. 

 
3. Característiques de la plaça vacant objecte de la convocatòria: 
 

Denominació de la plaça Coordinació de l’ICIF 

Règim Laboral 

Unitat/Àrea/Escala/Subes
cala 

Serveis Socials 
Especialitats.  Infància 

Grup/Subgrup/Categoria 
professional 

A2 

Titulació exigible Diplomatura o Grau 

Núm. de vacants 1 

Funcions encomanades Fitxa lloc 176 

Sistema de selecció Concurs 

Data des que està 
coberta temporal i 
ininterrompudament 

02.11.2015 

 
4. Aquesta convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga 
durada es va traslladar als representants dels treballadors per al seu coneixement. 
 
 
La secretària ha emès informe en el que fa constar que d'acord amb el que es disposa 
en les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, les 
Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb el 
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que es preveu en l'article 61.6 i 7 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel sistema de 
concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts en l'article 2.1 d'aquesta 
llei, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb 
anterioritat a 1 de gener de 2016. 

 
La interventora ha fiscalitzat favorablement l’expedient. 
 
L’article 14.2.l) del Decret Legislatiu 472003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de l’organització comarcal del Catalunya disposa que correspon al 
Ple del Consell Comarcal Aprovar les bases de les proves per a la selecció de 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de Governació i 
Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat de tots els membres 
presents, el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per cobrir la plaça 
vacant de COORDINACIÓ DE L’ICIF, en la plantilla comarcal, dins el procés 
d’estabilització temporal, en règim de personal laboral, mitjançant el sistema de 
concurs i convocar les proves selectives 
SEGON. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases 
reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal, i un extracte al DOGC 
 
PUNT 13è.- Expedient 48/2022. Donar compte de l'aprovació del pla de control 
financer de l'exercici 2021. 
 
Pla anual de control financer de l’exercici 2022 

  
INTRODUCCIÓ 

 
En aplicació dels art. 219, 220 i 221 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 31 del RD 424/2017, en 
concordança amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i de les 
Bases d’execució del Pressupost aplicables a l’exercici 2020, s’estableix el present Pla 
de fiscalització a posteriori, control financer i control d’eficàcia de l’exercici 2022. 
 
El control intern de la gestió econòmica-financera i pressupostària s'ha d'exercir en els 
termes que estableix la normativa que desenvolupa l'article 213 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.  
 
La Intervenció General del Consell Comarcal del Baix Ebre, a l'empara del que disposa 
l'article 4.2 del RD 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del sector públic local (en endavant RD 424/2017),  exerceix el control intern 
de la gestió econòmica i financera del sector públic local, Consell Comarcal del Baix 
Ebre, amb plena autonomia respecte de les autoritats i altres entitats la gestió de les 
quals sigui objecte del control.  
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Aquest control busca assolir un grau raonable de confiança en el compliment del marc 
normatiu, la fiabilitat de la informació financera i l’eficàcia i eficiència de les operacions 
econòmiques-financeres que es duen a terme.  
 
Els mecanismes de control intern han de respondre al propòsit de ser efectius i útils 
per a la detecció de debilitats, desviacions i deficiències.  
 

LES DIFERENTS EXPRESSIONS DEL CONTROL INTERN ECONÒMIC FINANCER 

 
L’esmentat RD 424/2017 estableix el marc operacional que esdevé del control intern, 
el qual s’expressa en les diferents formes en que aquest control intern s’aplica. 
Aquestes diferències es posen de relleu tant en la metodologia a emprar, com en el 
seu abast.  
 
Control Permanent i Auditoria Pública constitueixen les formes mitjançant les quals es 
materialitzarà el control financer i d’eficàcia, que, juntament amb la funció interventora, 
formal i material, integren el cos del control intern econòmic financer en la seva 
màxima expressió: ambdues modalitats inclouen el control d’eficàcia, que consistirà en 
verificar el grau de compliment dels objectius programats, del cost i rendiment dels 
serveis de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals (art. 29.1 RD 424/2017). 
 
  

1. Funció Interventora: Intervenció formal  
 

En la seva modalitat de fiscalització prèvia, consistirà en la verificació del compliment 
dels requisits legals per a l’adopció de l’acord mitjançant examen de documents que 
prèviament hagin d’estar incorporats a l’expedient.  
 

2. Funció Interventora: Intervenció Material.  
 
Té per objecte comprovar la real i efectiva aplicació dels fons públics.  
 

3.  Control Permanent.  
 
Segons l’art. 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s’ha d’exercir sobre l’entitat 
local i els organismes públics en què es porti a terme la funció interventora, per tal de 
comprovar, de manera contínua, que el funcionament de l’activitat econòmica-
financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis generals 
de bona gestió financera, amb la finalitat última de millorar la gestió en el seu aspecte 
econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i 
procedimental. A aquests efectes, l’òrgan de control pot aplicar tècniques d’auditoria. 
L’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que anualment 
s’incloguin en el Pla anual de control financer corresponent, com les actuacions que 
l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan interventor 
 

4.  Auditoria Pública  
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D’acord amb l’art. 29.3 del RD 424/2017, l’auditoria pública té per objecte la verificació, 
realitzada amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat econòmica-
financera del sector públic estatal, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió 
selectius que estableixi la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. L’auditoria 
pública abasta, en particular, les següents modalitats: auditoria de comptes i auditoria 
de compliment i operativa.  
 
a. Auditoria de comptes.  
 
Té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els 
aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats de l'entitat i, si s'escau, de l'execució del pressupost d'acord amb les normes i 
principis comptables i pressupostaris que li són d'aplicació i contenen la informació 
necessària per a la seva interpretació i comprensió adequada (art. 29.3 RD 424/2017). 
  
b. Auditoria de compliment.  
 
L'auditoria de compliment té com a objecte la verificació que els actes, operacions i 
procediments de gestió econòmica-financera s'han desenvolupat de conformitat amb 
les normes que els són d'aplicació [art. 29.3 b) RD 424/2017].  
 
c. Auditoria operativa.  
 
L'auditoria operativa té com a objecte l'examen sistemàtic i objectiu de les operacions i 
procediments d'una organització, programa, activitat o funció pública, amb l'objecte de 
proporcionar una valoració independent de la seva racionalitat econòmica-financera i 
la seva adequació als principis de la bona gestió, per tal de detectar les possibles 
deficiències i proposar les recomanacions oportunes amb vista a la correcció 
d'aquelles [art.29.3 b) RD 424/2017].  
 
En relació a la funció interventora, en sessió plenària extraordinària de data 29 de juny 
de 2018 es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat amb l’aprovació de la 
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat 
local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i 
obligacions per a l’exercici de la funció interventora, l’aprovació dels tipus de despeses 
i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits 
bàsics i l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia adaptats als Acords del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat 
per l’Acord d’1 de juliol de 2011 i per l’Acord de 20 de juliol de 2018, en funció de la 
tipologia de l’expedient. 

 
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants 
novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit 
local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte  verificar el funcionament 
dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el 
compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la 
seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió 
dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la 
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qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent 
i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 
del TRLRHL 
 
Igualment, l'òrgan interventor exercirà el control financer de subvencions sobre entitats 
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes que 
integren el sector públic local, que es trobin finançades amb càrrec als seus 
pressupostos generals, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri amb 
mitjans propis o externs el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general 
consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i 
de control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i en base a una 
anàlisi prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest pressupost. Per assolir 
aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris i suficients a l'òrgan 
interventor. 

 
Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del 
RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer 
(PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a 
realitzar durant l'exercici que tinguin caràcter de planificables, és a dir, amb excepció 
de les actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagi de realitzar amb caràcter 
previ a l’adopció dels corresponents acords. 
 
Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i 
les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb 
els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i 
els mitjans disponibles (actuacions planificades). 
 
Aquest primer exercici, la identificació del risc s’ha realitzat sobre la base del pes 
econòmic de l’àmbit objecte de control sobre el pressupost comarcal i els resultats 
d’actuacions de control intern així com la necessària regularitat i rotació de les 
actuacions a realitzar. 

 
En compliment d’aquest precepte legal, s’ha elaborat aquest Pla que determina el 
marc de les actuacions de control financer corresponents a l’exercici 2021. 
 
 

ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ DE LES DIFERENTS MODALITATS DE 
CONTROL INTERN 

 
1. Les diferents modalitats de control intern i la seva aplicació al Sector Públic 
Local.  
 
Tenint en compte el contingut del RD 424/2017, el control intern s’aplica en les seves 
diferents modalitats segons la naturalesa dels Ens Locals dels qual es tracti. En el 
següent quadre es pot veure la seva aplicació:  
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I, concretament, dins de l’àmbit conceptual del control Financer, abasta la totalitat de la 
activitat econòmic financera i patrimonial desenvolupada dins de l'àmbit subjectiu 
marcat pel article 2.2 del Reial decret 424/2017:  
 

 
 
El Control intern en el Consell Comarcal del Baix Ebre 

 
L’abast subjectiu d’aplicació del control intern en l’àmbit del Consell Comarcal del Baix 
Ebre abasta les següents entitats:  
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a. La Fiscalització Limitada Prèvia i el Control Permanent es du a terme en els 
ens amb Pressupost limitatiu, que són:  

• Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
• Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
 
b. L’auditoria pública de comptes abasta:  
 
• Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
 
• Baix Ebre Innova, SL 

 
 
 

EL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER, ABAST I OBJECTIUS  

 
1. El Pla Anual de Control Financer com a instrument de planificació.  
 
L’apartat III de l’exposició de motius del RD 424/2017 estableix com a novetat 
important a destacar que la norma desenvolupa la necessitat i l’obligatorietat de portar 
a terme una planificació adequada del control financer. Per a això, s’introdueix com 
a requisit bàsic que l’òrgan interventor elabori i adopti un Pla anual de control 
financer, del qual ha d’informar l’entitat local, incloses les modificacions o alteracions 
que es produeixin. El Pla anual de control financer, sobre la base d’un anàlisi de 
riscos, ha d’assegurar, conjuntament amb l’exercici de la funció interventora, almenys, 
un control efectiu del vuitanta per cent del pressupost general consolidat.  
 
Així mateix, l’art. 31 del RD 424/2017 desenvolupa la planificació del control financer i 
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estableix quins són els òrgans als que els correspon la seva elaboració, aplicació i 
obtenció de conclusions. En concret, estableix:  
 
“1. L’òrgan interventor ha d’elaborar un Pla anual de control financer que reculli les 
actuacions de control permanent i auditoria pública que s’han de dur a terme durant 
l’exercici.  
 
2.El Pla anual de control financer ha d’incloure totes les actuacions la realització de les 
quals per part de l’òrgan interventor derivi d’una obligació legal i les que anualment se 
seleccionin sobre la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es 
pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans 
disponibles. A aquests efectes, s’han d’incloure en el Pla les actuacions que esmenta 
l’article 29.4 del Reglament.  
 
El concepte de risc s’ha d’entendre com la possibilitat que es produeixin fets o 
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments 
de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, protecció 
inadequada dels actius o falta d’eficàcia i eficiència en la gestió. 
 
Una vegada identificats els riscos és necessari assignar prioritats per seleccionar les 
actuacions que s’han de dur a terme. D’aquesta manera, s’ha d’efectuar una avaluació 
per estimar la importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i 
s’ha d’atendre la conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, per tal 
d’evitar tant repetir controls en activitats economicofinanceres qualificades sense risc 
com que es generin debilitats precisament per l’absència reiterada de control.  
 
3.Identificats i avaluats els riscos, l’òrgan interventor ha d’elaborar el Pla anual i ha de 
concretar les actuacions a dur a terme i identificar l’abast objectiu, subjectiu i temporal 
de cadascuna d’aquestes actuacions. El Pla anual de control financer així elaborat 
s’ha de remetre al Ple a efectes informatius.  
 
4. El Pla anual de control financer es pot modificar com a conseqüència de l’execució 
de controls en virtut d’una sol·licitud o manament legal, variacions en l’estructura de 
les entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament 
ponderades. El Pla anual de control financer modificat s’ha de remetre al ple a efectes 
informatius.  
 
2. Abast subjectiu del Pla Anual de Control Financer  
 
D’acord amb les consideracions anteriors, l’abast subjectiu del Pla Anual de Control 
Financer 2021 (PACFA en endavant) és l’indicat a l’apartat anterior.  
 
Així mateix, l’abast també s’estén als serveis prestats per gestió indirecta, cooperació 
administrativa i beneficiaris i entitats col·laboradores per raó de subvencions, 
fundacions i totes aquelles entitats públiques i privades que hagin de ser auditades per 
tenir el Consell Comarcal atribuïda la competència o per la seva participació.  
 
En tot cas seran subjectes al control financer objecte d’aquest Pla tots els Organismes 
Públics que ho tinguin establert als seus Estatuts i a aquells altres en els que sigui 
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possible dur-ho a terme per disposar de mitjans o per fer-ho precís la importància 
relativa i el risc de l’aportació.  
 
Per a l’aplicació del Pla, es consideraran prioritaris, els supòsits en els que sigui 
legalment exigible la realització de l’auditoria, en els que ho estableixi el seu títol 
constitutiu, fundacional o en l’aportació que s’efectuï, o s’entengui necessari atenent la 
importància relativa o risc de l’aportació.  
 
3. Abast temporal  
 
Amb caràcter general, l’abast temporal del present Pla abasta des de la seva 
elaboració per la Intervenció General fins al 31 de desembre de 2022, sense perjudici 
de la seva possible pròrroga a decisió de l’òrgan interventor.  
 
Si bé, cal tenir en compte que:  
 

a) El control permanent es du a terme durant tot el període de vigència recollit en 
el paràgraf anterior.  
 

b) L’auditoria publica es dura a terme en 2022 sobre l’exercici 2021. 
  

Al present Pla li succeirà un altre en l’elaboració del qual es tindran en consideració les 
conclusions assolides per aquest. Per tant, fins que aquell no s’aprovi el present Pla 
s’entendrà prorrogat en els termes exposats.  
 
4. Contingut del Pla Anual de Control Financer  
 
Els continguts que ha d’incorporar el Pla anual es descriuen, en l’art. 31.2 del RD 
424/2017, transcrit anteriorment.  
 
En el qual es poden distingir dos tipus de continguts:  
 
a) Actuacions, la realització de les quals, derivi d’una obligació legal.  

b) Actuacions que anualment es seleccionin sobre la base d’una anàlisi de riscos 
consistent amb els objectius que es pretenguin assolir, les prioritats establertes per a 
cada exercici i els mitjans disponibles.  
 
Òbviament dins del Pla anual de Control Financer s’inclou el Pla anual d’Auditories. 
  
Actuacions derivades d’obligacions legals: Tal i com recull l’art. 31.2 del RD 424/2017, 
l’anàlisi de riscos ha de ser consistent amb els objectius que es pretén assolir, les 
prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles. Per tant, el primer 
que hem de fer es determinar quins són els objectius, les prioritats i els mitjans.  
 
a) Objectius i finalitats del Pla  
 
o Exercir un control planificat a curt i mitjà termini sobre la gestió del grup comarcal 

amb les eines i procediment assenyalats en la normativa de control intern en les 
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Entitats Locals (de vegades de forma prèvia i unes altres mitjançant el control financer 
o auditoria pública), que serveixin al gestor per a millorar d’una forma més eficient l’ús 
dels recursos públics.  
 
o Realitzar una diagnosi de la gestió econòmic financera, assenyalant, debilitats, 

desviacions i deficiències. A aquests efectes es verificarà el funcionament en l’aspecte 
econòmic-financer del Consell Comarcal del Baix Ebre i dels seus ens dependents (i 
als que la seva participació es majoritària) i es farà extensiu als serveis prestats per 
gestió indirecta, formes de cooperació administrativa i beneficiaris i entitats 
col·laboradores per raó de subvencions, Fundacions i totes aquelles Entitats publiques 
o privades per tenir el Consell Comarcal atribuïda la competència o per la seva 
participació.  
 
o Comprovar el compliment de les normes i directrius que siguin d’aplicació, així 

com del grau d’eficàcia en l’abast que es determini en la consecució dels objectius 
previstos (art. 220.2 TRLRHL). Aquesta comprovació es centrarà en aquelles 
actuacions que verifiquin el funcionament de determinats processos de gestió i 
aquelles altres que s’encarreguen d’analitzar actuacions no sotmeses a fiscalització 
prèvia, com poden ser contractes menors, ingressos, etc.  
 

Comprovar que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, 
comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, 
l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència. A aquests efectes, es pretén 
proposar accions de millora per tal de corregir debilitats, desviacions i deficiències o, 
en cas de no donar-se cap, que permetin optimitzar la gestió econòmica-financera.  
 
o Comprovar que la seva gestió s'ajusta als principis d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals. 
  
Amb les finalitats complementàries següents:  
 
o Aprofitar els resultats per a la millora de la gestió comptable i financera elaborant 

els indicadors que es determinin.  
 
o Servir d’ajut a les finalitats de la conselleria de Governació relatives al seguiment de 

la gestió dels esmentats ens.  
 
o Garantir la transparència de la gestió econòmica-financera dels organismes 

públics, empresa comarcal i resta d’ens dependents.  
 
o Comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic-financer i compliment de la 

normativa respecte a la gestió indirecta de serveis i cooperació administrativa.  
 
o L’adequada, correcta obtenció, justificació de les subvencions i realització de les 

activitats subvencionades.  
 
b) Prioritats del Pla  
 
Les prioritats del Pla es fixen a partir de l’anàlisi combinat de tres factors:  
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o La transcendència de l’impacte potencial, qualitatiu i quantitatiu, que les debilitats, 

desviacions o deficiències puguin tenir.  
 
o La probabilitat o risc que aquestes debilitats, desviacions o deficiències puguin 

produir-se.  
 
o El cost d’oportunitat que la implementació de les mesures pugui comportar en 

relació a la gravetat dels perjudicis que la seva no implementació suposarien.  
 
c) Mitjans disponibles  
 
Els mitjans disponibles són, bàsicament, els recursos humans dels quals disposa la 
Intervenció comarcal que estiguin assignats a la funció de control financer.  
 
A partir de l’entrada en vigor del nou reglament les exigències quantitatives i 
qualitatives dels treballs a realitzar posen de manifest la falta de recursos humans. 
 
Conseqüentment, cal dotar al personal controlador dels mitjans necessaris per dur a 
terme les funcions encomanades pel legislador. En aquest sentit, l’art. 4.3 del RD 
424/2017 així ho regula, atès que estableix que l’òrgan interventor disposarà d’un 
model de control eficaç, per la qual cosa se li hauran d’habilitar els mitjans necessaris i 
suficients. El model haurà d’assegurar el control efectiu del 100 per cent del 
pressupost consolidat en un termini de tres anys.  
 
o Personal Propi  

 
Actualment, el Servei de Control Financer no te personal adscrit i el personal de l’àrea 
d’intervenció treballa en l’àrea de funció interventora però no fa cap funció  en els 
treballs de control financer. 
 
Amb la mancança d’equip de treball  és molt difícil assolir les tasques i responsabilitats 
derivades de l’aplicació del Reglament de control intern (RD 424/2017) i poder 
planificar les tasques que l’òrgan de control té encomanades.  
 
Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta 
entitat són totalment insuficients per afrontar la realització de les actuacions previstes 
en el present Pla, les actuacions de control permanent i d’auditoria previstes en aquest 
Pla es duran a terme a través del corresponent procediment de contractació de firmes 
privades d’auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 34 del RCIL i en la DA 4ª de la 
Llei general de subvencions. Si s’escau, la contractació es podrà realitzar mitjançant 
l’adhesió d’aquesta entitat a un sistema de contractació centralitzada o a un acord 
marc. En tot cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la Intervenció. 
 
 
 

ACTUACIONS A REALITZAR 

 
Actuacions de control permanent 
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El control permanent suposarà una continuació de la Fiscalització de requisits bàsics,  
a la que complementa, amb la diferència de que es realitza de manera més detallada, 
a posteriori i amb tècniques d’auditoria. Si bé, aquest control ha de permetre oferir una 
diagnosi sobre el funcionament del Consell Comarcal, conèixer en quina mesura es 
compleixen els seus objectius i valorar l’eficàcia, eficiència i qualitat de la gestió 
realitzada. És per això, que no es pot convertir en una mera revisió posterior 
d’expedients que només conclogui amb defectes formals, sinó que ha de prestar 
atenció a com funcionen els sistemes de gestió i quina cosa pot fallar en aquests per a 
que es produeixen efectes no desitjats. 
 
 Àmbit subjectiu 

 

D’acord amb l’article 29.2 del RCIL, el control permanent s'exercirà sobre l'entitat local  
i els organismes públics en què es realitzi la funció interventora. Per tant, l’àmbit 
subjectiu en aquesta matèria s’estén al Consell Comarcal i al Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
Actuacions a realitzar 
 

Amb caràcter general, el control permanent inclou aquelles actuacions que siguin 
atribuïdes en l’ordenament jurídic a l’òrgan interventor. Aquestes actuacions, es 
corresponen amb les previstes a l’art. 4.1 b) del RD 128/2018, així com qualssevol 
altres que, hagin estat atribuïdes a l´òrgan interventor pel ordenament jurídic, 
responguin als mateixos propòsits del control permanent. 

 
Aquestes actuacions d’obligada realització no són objecte de planificació i es duen a 
terme en el moment que sigui procedent. 
 
A banda d’aquelles actuacions requerides per l’ordenament jurídic, també formaran 
part de l’àmbit objectiu del control permanent, en aquest cas planificat, aquells 
aspectes de la gestió econòmica financera dels ens subjectes a aquest control que, a 
partir de l’anàlisi de l’òrgan interventor, es consideri que suposen un risc, prioritzant-se 
segons el seu grau d’acord amb el model de control. 

 
Amb caràcter general i obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes 
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes 
a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran 
amb caràcter posterior i mitjançant tècniques d’auditoria. 
 

a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables 
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes 
factures presentades al punt general d'entrada de factures electròniques, dirigides a 
òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta en 
l’article 12.3 de la Llei 25/2013. A aquests efectes en aquest exercici es realitzarà 
l’auditoria corresponent a l’exercici 2021. 
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b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat 
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

 
c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o 

béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només sobre 
entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
 
Actuacions seleccionades 
 

Atenent els criteris exposats anteriorment i analitzades les àrees de risc, es proposa 
realitzar actuacions en els àmbits següents: 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
a) Reforçar el control del capítol 1 del pressupost comarcal, en atenció als resultats 
de la funció interventora. En aquest sentit les actuacions seran: 

 
o Verificació dels processos de selecció de personal per tal d’assegurar el 
compliment dels principis d’accés a l’ocupació pública 
 
o Control de l’adequada aplicació dels conceptes retributius corresponents a la 
indemnització per desplaçaments i de les hores complementàries realitzades per l’àrea 
de serveis socials. 
 
o Anàlisi de personal laboral temporal que supera el temps màxim de contractació 
establert 

 
o Anàlisi de l’aplicació de l’aprovació de la RLT sobre l’increment de la massa 
salarial 
 
b) Contractació Pública: 
 
o Anàlisi de la despesa tramitada mitjançant contractes menors, per aplicació 

pressupostària, modalitat de contracte, servei gestor i proveïdor durant l’exercici 2021. 
Detectar de serveis recurrents i de naturalesa similar.  
 

o Pròrroga de contractes. Anàlisi de la incidència i origen de la continuïtat dels serveis 

i subministres esgotats els terminis.  
 
o Execució dels contractes. Revisions de preus, modificats i complementaris.  

 
o Recepció material de la inversió.  

 
c) Subvencions.  
 
o En les de concessió directa, verificació de la correcta justificació dels principis 

d’excepcionalitat i interès públic.  
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o Anàlisi del procés d’atorgament de subvencions i estudi dels mecanismes interns 

implantats que asseguren el compliment normatiu.  
 
o Revisió i control de les justificacions presentades de les subvencions concedides. 

 

 
d) Gestió i Liquidació d’ingressos. Tenint en compte que els ingressos obtinguts pel 
Consell Comarcal provenen bàsicament dels convenis subscrits amb altres 
Administracions:. 

 
a. Revisió dels convenis subscrits en exercicis anteriors i que estan pendents de 
liquidar segons la informació comptable 2021, per tal de comprovar si s’ha procedit a 
la justificació formal davant de l’administració condecent, el % de justificació respecte 
als drets reconeguts comptable i adequació dels saldo pendent de cobrament amb 
l’expedient d’execució i justificació de l’actuació. 

 

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 

 

Mitjançant la col·laboració d’auditors privats es comprovarà el correcte compliment de 

les condicions i de la normativa laboral i de contractació administrativa. 

 

Considerant que aquesta auditoria ja es va dur a terme en l’exercici anterior, en la part 

de personal només caldrà fer un seguiment de l’aplicació del pla d’acció a aprovar 

desprès de l’esmentada auditoria i informar sobre el compliment d’aquest 

 
- Contractació: 
 

▪ Anàlisi de la despesa tramitada mitjançant contractes menors, per aplicació 

pressupostària, modalitat de contracte, servei gestor i proveïdor durant l’exercici 2021. 

 

 
En matèria d’auditoria pública 

 
Les Auditories de Comptes a les quals es refereix el present Pla són les que 
corresponen a l’exercici 2021 i que es duen a terme durant l’exercici 2022 dins dels 
terminis legals segons el règim jurídic d’aplicació als diferents ens. En cas de no 
elaborar-se un nou pla per al següent exercici, s’entendrà prorrogat aquest. 

 
Seran d’aplicació les Normes d’Auditoria del Sector Públic aprovades per  Resolució 
de la Intervenció General de l’Estat (article 220 del TRLRHL). 

 
Ja hem vist que l’auditoria pública es realitza en la seva modalitat de financera, 
compliment i operativa. 
 
a) Auditoria de Comptes 
 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i Baix Ebre Innova, SL 
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Diferenciarem entre els ens subjectes al Pla de Comptabilitat Pública i la resta d’ens. 
 
a.1) Subjecte al Pla de comptabilitat pública: Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià 

 
L’auditoria de comptes comprendrà l’anàlisi dels seus comptes per tal d’obtenir una 
seguretat raonable respecte a si la comptabilitat en general, i els comptes anuals i 
resta d’estats financers expressen fidelment el resultat de la gestió i la seva adequada 
realitat patrimonial, d’acord amb les normes i principis generalment acceptats. 
 

 

a.2) No subjectes al Pla de comptabilitat pública: Baix Ebre Innova, SL 
 

- Examen dels estats financers de la Societat mitjançant procediments de 
verificació, comparació, confirmació, anàlisi i demés que es consideri oportú aplicar, 
amb objecte d’opinar sobre si els mateixos reflecteixen adequadament la seva situació 
patrimonial, els resultats de les seves operacions i els canvis en la seva situació 
financera, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i la 
legislació vigent. 

 
- Avaluació dels sistemes de control intern en relació a procediments comptables i 
administratius, d’organització i autorització, execució i control de les operacions, amb 
aportació, si s’escau, de recomanacions que es consideren oportunes. 
 
 
b) Auditories de compliment i operatives: Baix Ebre Innova, SL 
 
L’àmbit objectiu de les auditories de compliment no es fixa de manera precisa en cap 
disposició normativa, no obstant, aquesta auditoria comprendrà com a mínim les 
següents tasques: 
 

▪ Seguiment del pla d’acció aprovat com a conseqüència de l’auditoria realitzada 
en l’exercici 2020. 

 
▪ Compliment del pressupost i anàlisi de les desviacions. 

 
▪ Adequació de les despeses a les finalitats estatutàries de l’organisme. A aquest 
respecte s’ha d’analitzar si l’ens disposa dels mitjans materials i personal necessaris 
per a desenvolupar la seva funció a partir de l’anàlisi de la seva organització. 

 
▪ Adequació de les retribucions de personal de l’exercici a les previsions de la 
LPGE. 

 
▪ Adequació de la contractació, a les disposicions que els siguin d’aplicació 
 
▪ Verificació, cas que l’ens tingui la consideració de mitjà propi, del compliment en 
tots els seus extrems d’allò previst a l’art. 32.2 de la LCSP. 
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▪ Verificació de que l’empresa està al corrent amb les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social. 
 
▪ Verificació del compliment d’allò previst en la normativa de transparència publica 
estatal i autonòmica. 
 
 

MODIFICACIONS DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 

 
El present Pla podrà ser modificat per aquesta Intervenció General per algun dels 
següents motius:  
 
o Com a conseqüència de la necessitat d'incloure controls específics en virtut de 

sol·licitud o mandat legal  
 
o Quan es produeixin variacions en l'estructura orgànica dels òrgans, organismes o 

entitats objecte de control.  
 
o En funció de l’evolució dels factors de risc en les diferents àrees quan la valoració 

del risc requereixi activar actuacions de control continu.  
 
o Per evitar duplicitat de treballs amb abast similar realitzats per altres òrgan o 

institucions de control públic.  
 
o Per insuficiència de mitjans o altres raons degudament ponderades. 

 
 
 

MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS DE 
CONTROL FINANCER 

 
L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es realitzaran 
per l’òrgan interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que 
preveuen el RCIL i les normes tècniques de control financer i auditoria pública dictades 
per la IGAE, amb les particularitats establertes per la Llei general de subvencions, en 
matèria de subvencions i ajudes públiques. 
 
  

INFORMACIÓ AL PLE 

 
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al 
ple de la corporació. 
 
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la 
Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes 
tècniques de control financer i auditoria dictades per la IGAE. 
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D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius que 
resultin de les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les 
al·legacions efectuades, seran enviats, a través del president, al ple de la corporació 
per al seu coneixement. 
 
 
PUNT 14è.- Expedient 56/2022. Moció que presenta el grup de JUNTS per 
demanar esclarir els fets ocorreguts a Barcelona i Cambrils el 17 d'agost de 
2017. 
 
Presenta la moció la Sra. Zaragoza, portaveu de Junts per Catalunya i proposant de la 
moció. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans que diu que votarà en 
contra de la moció presentada, perquè no creu que se li hagi de donar importància a 
unes declaracions d’un senyor que ha estat a la presó i que la fiscalia anticorrupció li 
demana 109 anys de presó. Afegeix el Sr. Castañeda que no diu que no s’hagi 
d’investigar sobre l’assumpte de l’Imam i altres coses, però no per les paraules del Sr. 
Villarejo. 

A continuació intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Ciutadans que diu El 

senyor Villarejo, és un dels màxims referents de les cloaques d’Interior i s’enfronta a 

99 anys i 10 mesos de presó que li demana la Fiscalia per vuit delictes de suborn, 23 

delictes de descobriment i revelació de secrets, i dos delictes d’extorsió. Fora d'esta 

causa també espera judici per la gravació il·legal al CNI. Per tant donar veracitat a un 

individuo que ha fet de la mentida, les falsedats, l’extorsió i el xantatge la seva 

professió és com a mínim qüestionable. 

Villarejo està declarant com a acusat en un procés penal i no té l’obligació de dir la 

veritat. 

Cal evitar baralles polítiques i allunyar-se dels usos partidistes derivats de les 

declaracions de l’ex-comissari. Qualsevol actuació que es faci s’ha de fer en l’acord i 

l’acompanyament de les víctimes. 

La Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT), entitat que 

representa i assisteix més de 250 afectats pels atemptats d'agost del 2017, s’ha 

expressat en estos termes, exigint que s’eviti la revictimització de les víctimes i la 

màxima transparència en totes les actuacions. 

El millor instrument per combatre personatges com Villarejo i les seves cloaques de 

l’estat és la transparència. No neguem la creació d’una comissió d'investigació, però, a 

la vegada, suposa donar veracitat, autenticitat i certesa a les declaracions d’un 

personatge fosc amb una llarga trajectòria de sembrar hombres de sospita sobre 

qualsevol aspecte de la activitat institucional i política.  
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Votarem a favor de la transparència, per reconèixer la bona tasca dels Mossos, 

Guàrdia Urbana i els sistemes d’emergència; també perquè tenim present la memòria 

de les víctimes, però no estem d’acord amb la politització de l’atemptat donant validesa 

a les declaracions d’un personatge tan fosc com Villarejo. 

 
Intervé en tercer lloc la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC que diu que 
votaran en contra de la moció, i mostra estupefacció sobre aquesta moció, per donar 
credibilitat a les paraules d’un senyor que busca tirar pilotes fora sobre les greus 
acusacions que sobre ell recauen. 
 
Afegeix la Sra. Pedret que ens caldria preguntar d’on ve tota aquesta intoxicació, d’on 
ve tota aquesta informació que podem qualificar de fakenews, tot això ve dels pitjors 
atemptats que Espanya ha patit, i va ser l’11 M on van intentar manipular una 
informació per interessos d’alguns. 
 
En definitiva, la Sra. Pedret, diu que no es pot donar credibilitat a les paraules d’una 
persona que esta acusada de delictes molt greus i menys la Generalitat de Catalunya, 
i demana al consell comarcal que ens hem de centrar en aconseguir un nou hospital o 
coses que beneficien a les ciutadanes i ciutadans de la comarca. 
 
Finalment intervé al Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que 
votaran a favor de la moció perquè comparteixen la necessitat de saber la veritat sobre 
aquests atemptats. 
 
Recorda la Sra. Fabra, que el seu partit ha demanat molts cops al Congrés la 
compareixença del Sr. Villarejo, i que se’ls ha denegat la petició, ara un cop 
conegudes aquestes declaracions, han demanat la creació d’una comissió 
d’investigació. 
 
Per finalitzar la Sra. Fabra, diu que volen saber la veritat de tot allò que va passar en 
els atemptats i que va commocionar a tot el país, i recorda que a les Terres de l’Ebre 
ens va tocar de ben prop amb l’explosió de les Cases d’Alcanar. 

Un cop finalitzades totes les intervencions els membres que assisteixen al ple aproven 

la proposta següent: 

Davant la gravetat de les acusacions fetes en seu judicial per l’excomissari José Manuel 

Villarejo i ateses les evidents relacions existents entre l’Imam de Ripoll i els Serveis 

Secrets Espanyols, que fins avui no han estat objecte d’investigació judicial ni 

parlamentària. 

 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès la proposta presentada pel grup comarcal 
de Junts, se sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb els vots a favor dels 11 
membres del grup comarcal d’ERC, els 8 membres del grup comarcal de Junts i els 2 
membres del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre, i amb els vots en contra dels 
3 membres del grup comarcal del PSC i del membre de Ciutadans, el ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
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Primer: Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació 

que tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es 

Satty i els serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres 

estaments estatals en la comissió dels atemptats. 

Segon: Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui les declaracions 

efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent investigació 

judicial dels fets que van desencadenar els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost 

de 2017. 

Tercer: Sol·licitar al Gobierno de España que procedeixi a desclassificar com a 

matèria reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents incautats 

a l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya 

l’agost de 2017. 

Quart: Instar al Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per a 

aclarir la veritat sobre l’eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en 

l’atemptat del 17 d’agost, arribant a quantes instàncies siguin a l’efecte necessàries. 

Cinquè: Reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia 

Urbana i altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció. 

Sisè: Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 d’agost i vetllar perquè 

el govern rescabali els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat. 

 
 
PUNT 15è.-  Propostes d’urgència 
 
Proposta A. Expedient 1292/2021. Aprovació, si s’escau, de la modificació la 
base “2. Requisits per prendre part en la convocatòria” de les bases que va 
aprovar el Ple del Consell en data 23.12.2021, i han de regir la selecció 
mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’1 plaça de tècnic de gestió 
administrativa - intervenció vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest 
Consell Comarca 
 
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 25 membres assistents, 
l’aprovació de les urgències i la debaten 
 
Proposta A. Expedient 1292/2021. Aprovació, si s’escau, de la modificació la 
base “2. Requisits per prendre part en la convocatòria” de les bases que va 
aprovar el Ple del Consell en data 23.12.2021, i han de regir la selecció 
mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’1 plaça de tècnic de gestió 
administrativa - intervenció vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest 
Consell Comarca 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 23 de desembre de 

2021, va aprovar les bases que han de regir la selecció mitjançant concurs-oposició, 

torn lliure, d’1 plaça de tècnic de gestió administrativa -intervenció vacant a la plantilla 
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de personal funcionari d’aquest Consell Comarcal i inclosa en l’oferta pública 

d’ocupació per a l’exercici 2022.: 

En l’apartat dels requisits d’accés, les bases aprovades preveuen 
 
e) Titulació: 
 
Grau en Dret, en Economia, en Gestió i Administració Pública o en Ciències Polítiques 
i de l’Administració; o haver superat tres cursos complets de la Llicenciatura en Dret, 
d’Econòmiques, o de la Llicenciatura en Ciències Polítiques sempre que d’acord amb 
el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de 
conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 
Mesures per a la reforma de la funció pública; o bé haver superat un primer cicle i 
haver realitzat en conjunt 180 crèdits de la Llicenciatura en Dret, Econòmiques o de la 
Llicenciatura en Ciències Polítiques, sempre que d’acord amb el pla d’estudis 
s’estableixi que per a l’obtenció de la llicenciatura és necessari la realització d’un mínim 
de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del Real Decret 
1272/2003, de 10 d’octubre; o equivalent. 
 
En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspon a l’aspirant la seva acreditació, 
mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació. 
 
Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui 
homologada pel Ministeri competent. 
 
S’han produït consultes respecte altres titulacions no incloses en aquest detall, a la 
vista de les quals la secretària ha informat que, per tal de donar estricte compliment a 
les disposicions de l’Estatut Bàsic de l’Empleat púbic, que només preveu el nivell de 
titulació per accedir als diferents cossos i escoles de funcionari, ha recomanat eliminar 
la referència a cap tipus de titulació i establir només els requisit del grau, tenint en 
compte que no s’exigeix una titulació específica per poder desenvolupar les feines que 
corresponen a aquesta plaça. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta de la presidència, 
se sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels membres, presents 
adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Modificar la base “2. Requisits per prendre part en la convocatòria” de les 
bases que va aprovar el Ple del Consell en data 23.12.2021, i han de regir la selecció 
mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’1 plaça de tècnic de gestió administrativa - 
intervenció vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Consell Comarca, en el  
següent sentit: 

 
 

 

On diu  
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Grau en Dret, en Economia, en Gestió i Administració Pública o en Ciències Polítiques 
i de l’Administració; o haver superat tres cursos complets de la Llicenciatura en Dret, 
d’Econòmiques, o de la Llicenciatura en Ciències Polítiques sempre que d’acord amb 
el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de 
conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 
Mesures per a la reforma de la funció pública; o bé haver superat un primer cicle i 
haver realitzat en conjunt 180 crèdits de la Llicenciatura en Dret, Econòmiques o de la 
Llicenciatura en Ciències Polítiques, sempre que d’acord amb el pla d’estudis 
s’estableixi que per a l’obtenció de la llicenciatura és necessari la realització d’un mínim 
de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del Real Decret 
1272/2003, de 10 d’octubre; o equivalent. 
 
En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspon a l’aspirant la seva acreditació, 
mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació. 
 
Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui 
homologada pel Ministeri competent. 
 

 
Dirà  
 
Estar en possessió del títol universitari de diplomat o grau expedit d'acord amb la 
legislació vigent, o bé títol equivalent, cas en què s'ha d'adjuntar certificat expedit per 
l'organisme competent que acrediti l'equivalència. 
Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui homologada 
pel Ministeri competent. 
 
Igualment, serà títol habilitant el certificat que acrediti els tres primers cursos d’una 
Llicenciatura o el primer cicle sempre que contingui una carrega lectiva mínima de 180 
crèdits. 
 
Segon. Aquesta modificació no altera els terminis de presentació de sol·licituds 
 
Tercer. Publicar aquesta esmena en el BOPT i donar la màxima difusió possible per a 
coneixement general. 
 
 
PUNT 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes 
 
El Sr. Faura explica al Sr. Andreu Curto sobre la seva petició al ple del mes anterior, 
que ha preguntat sobre la seva petició i li explica que la persona encarregada del 
repartiment d’aliments ja va informar en antelació que el repartiment d’aliments 
mensual es retardaria una setmana. Li diu al Sr. Curto que sol·licitarà una reunió amb 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre per diferents problemàtiques que hi ha 
actualment amb el servei dels serveis socials. 
 
El Sr. Curto li agraeix la resposta que li ha donat, i remarca que el Sr. Lluís Soler no 
tindrà cap problema en rebre’l i parlar-ne. 
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Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14.30 del mateix dia de 
l’inici, de tot el qual jo, la secretària accidental, aixeco aquesta acta que signa, 
juntament amb mi, el president de la corporació. Certifico. 


