ACTA 03/2018 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

Presidenta
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer
Bertomeu Río, José Emilio
Consellers:
Andreu falcó, Daniel – Vice-president primer
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè
Adell Moragrega, Enric
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Merlos Borrul, Roser
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Roig Montagut, Enric
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió la interventora de fons, Sra. Maria Teresa Barberà Martí i el
gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 27 d’abril de 2018, a seu del Consell Comarcal, es
reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, per absència d’urgència de la
Presidenta a causa de motius familiars, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de
dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat
convocada per Resolució de la Presidenta del Consell, Sra. Sandra Zaragoza Vallés, de
data 24 d’abril de 2018, sota el següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2n. Donar compte de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau de la ratificació de sol·licitud de contracte programa 2018
per a la prestació del Servei d'Informació i atenció a les dones i realització de
polítiques d’igualtat de gènere
4t. Aprovació, si s’escau de la ratificació de signatura de conveni amb la Diputació de
Tarragona per a implementació de plans d’ocupació any 2018
5è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció dins el Programa
per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada per a l’actuació “Connectem la
Via Verda: plataforma tecnològica interactiva de cicloturisme”
6è. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni a signar amb les EMD per a
implementació del programa ENFEINA’T
7è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca
per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral del 2018 dintre del
Projecte Baix Ebre Avant
8è. Aprovació, si s’escau, de les bases per a l’atorgament del Premis recerca any
2018
9è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’empresa FCC AQUALIA per
col·laboració en l’atorgament dels Premis recerca any 2018
10è. Aprovació, si s’escau, de l’addenda per regular el finançament de la delegació
de competències en matèria d’ensenyament, curs 2017-2018
11è. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del PREMI
JOVE, any 2018
12è. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de la selecció per la formació
d’una borsa de treball d’acompanyant del servei de menjador i altres tasques de l’àrea
d’ensenyament
13è. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases generals que han de regir
la creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o
interí del Consell Comarcal del Baix Ebre
14è. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació l'objecció formulada per Intervenció
15è. Donar compte de la resolució de Presidència d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2017
16è. Moció presentada pels grups comarcal de PdCat i ERC en relació als presos
polítics
17è. Propostes d’urgència
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18è. Informes de Presidència, si s’escau
19è. Torn obert de control, precs i preguntes
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és
així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 22 membres presents, l’acta
03/2018 de la sessió ordinària de data 23 de març de 2018.
PUNT 2n- Donar compte d’altres de resolucions de presidència
Nom
RP 20180096

Resum

Expedient

Resolució d'aprovació de l'expedient de la 3a. modificació del
pressupost per a l'exercici 2018

1319/2018

RP 20180095

RPE 19/2018: Resolució sobre la 2a adjudicació d'ajuts econòmics de
caràcter individual per a l'adquisició de llibres escolars i/o material
curricular obligatori, curs 2017-2018

1394/2018

RP 20180094

RPE 20/2018: Resolució primera adjudicació d'ajuts individuals de
desplaçament, curs 2017-2018

1425/2018

RP 20180093

Resolució d'aprovació de la 3a, modificació de crèdits al pressupost de
2018

1319/2018

RP 20180092

Resolució per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici
2017

1240/2018

RP 20180091

RPE 17/2018: Resolució presidència sobre baixes, renúncies i trasllats
d’ajuts individuals de menjador, curs 2017-2018.

2310/2017

RP 20180090
RP 20180089
RP 20180088
RP 20180087
RP 20180086
RP 20180085

RPE 18/2018: Resolució presidència sobre sol·licituds de compactació
d'ajuts individuals de menjador, curs 2017-2018

2311/2017

SP 6-2018 RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA TRANSPORT ADAPTAT - Comissió
19/3/2018.

1190/2018

RP 20180084

SP 7-2018 Resolució Presidència SERVEI TELEASSISTÈNCIA - Comissió
19/3/2018

1190/2018

RESOL RP 59/2018 Raquel Calvet baixa voluntària 19 04 2018
RESOL RP 60/2018 Cristina Bel excedència voluntària 19 04 2018
SERVEI A LES PERSONES SP4-2018 URGENCIES SOCIALS 2018 1a
adjudicació
SP 5-2018 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI - Comissió 19/3/2018

1331/2018
1334/2018
1254/2018
1190/2018
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RP 20180083
RP 20180082
RP 20180081
RP 20180080
RP 20180079

RESOL RP 58/2018 Ascension Villalba interinitat baixa Enriqueta
Forcadell 11 04 2018.

RP 20180078

Llista definitiva d'admesos i exclosos al procés de selecció per la
formació d'una borsa de psicòleg/òloga

912/2018

RP 20180077

RESOL RP 51/2018 Regina Rius Mauri interinitat maternitat Yaneth
Galvis 05 04 2018

2546/2017

RP 20180076

RESOL RP 52/2018 Núria Vidal ampliació jornada treballadora social
EBASP 09 04 2018

196/2018

RP 20180075

Contractar, per d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal,
per obra o servei determinat, a temps parcial, Sandra Gorres Gonzalez, 1150/2017
com a monitora de menjador escolar, del 3 d’abril al 22 de juny de
2018, amb una jornada laboral de 10 h/set.

RP 20180074
RP 20180073

Convocatòria procès selectiu Orientador i insertor laboral
RESOL RP P 54/2018 Guadalupe Espinosa contractació 09 04 2018
RESOL RP 56/2018 Tània Valls tècnica prospectora FOJ 09 04 2018

1237/2017
1131/2018
1258/2018
1259/2018

RESOL RP 55/2018 Cristina Bertomeu tècnica orientadora Ubica't 09 04 1257/2018
2018

Suspensió parcial de l'ordenança T& de serveis turístic

1252/2018

RPE16/2018: Resolució presidència sobre la cinquena adjudicació
d'ajuts individuals de menjador, curs 2017-2018

1143/2018

RP 20180072

Llista admesos i exclosos definitiva de la contractació de 2
orientadors/es i 1 prospector/a de l'àrea d'activació econòmica

1131/2018

RP 20180071
RP 20180070
RP 20180069
RP 20180068

Aprovació 2n. expedient de modificaió de crèdits del pressupost de
l'exercici 2018

657/2018

RP 20180067

Llista d'admesos provisional per a la contractació de dues places
d'orientador/a i una plaça de prospector/a per a l'àrea d'activació
econòmica

1131/2018

RP 20180066

RESOL RP P 42/2018 Josep Tomàs interinitat vacances xòfer Agustí
Labernia 03 04 2018

1207/2018

RP 20180065

RESOL RP P 45/2018 Regina Rius modificació objecte i durada
contracte fins 04 04 2018

2546/2017

autoritzacio transportista aigues residuals
RESOL RP 47 18 Joaquim Barberà baixa voluntària 05 04 2018
Llista d'admesos i exclosos del procés de borsa de psicòleg /òloga

1208/2018
1220/2018
912/2018
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PUNT 3r- Aprovació, si s’escau de la ratificació de sol·licitud de contracte programa
2018 per a la prestació del Servei d'Informació i atenció a les dones i realització de
polítiques d’igualtat de gènere.
L’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat que té
atribuïdes les competències vinculades al seu paper de garant del compliment de la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i de l’aplicació de la seva
transversalitat. A aquest efecte, l’article 7.3.b) d’aquesta Llei obliga l’Administració de la
Generalitat a dotar-se de mecanismes de cooperació interinstitucional per a traslladar
l’impuls de la transversalitat de la perspectiva de gènere a la resta d’administracions.
El Consell Comarcal del Baix Ebre dins del seu àmbit territorial, li correspon l’exercici de
les competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere que li atribueix l’article
6.1 de la Llei 17/2015.
Ambdues institucions tenen un interès comú per garantir i vetllar per a la igualtat i nodiscriminació per raó de gènere, i l’erradicació de la violència masclista a Catalunya i per
això tenen signat el contracte programa 2017-2019.
Igualment, tenen un interès comú per garantir i vetllar per a la igualtat i no-discriminació
per raó de gènere, i l’eradicació de la violència masclista a Catalunya i per això l’Institut
Català de les Dones proposa la signatura del present contracte programa.
Els objectius del contracte programa són:
a) La prestació del servei d’informació i atenció a les dones
b) Les actuacions per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat
de la perspectiva de gènere
Per dur a terme aquestes accions, l’Institut Català de les Dones, aportarà al Consell
Comarcal del Baix Ebre la quantitat màxima de 23.000 euros anuals pel servei
d’informació i atenció a les dones, durant el període de vigència d’aquest acord i, a més,
l’import de 1.500,00 € per millorar la cooperació interinstitucional per assolir la igualtat
efectiva de dones i homes
En data 5 d’abril de 2018 s’ha obert el termini de presentació de sol·licitud per l’exercici
2018 que finalitza el dia 19 d’abril de 2018. Per tal de poder obtenir el finançament del
servei a través del Contracte Programa corresponent, s’ha procedit, dins el termini
establert, a presentar la sol·licitud corresponent
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Servei a les Persones, i per unanimitat dels 22 consellers comarcals
presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la presentació de sol·licitud de contracte programa 2018 per a la
prestació del Servei d'Informació i atenció a les dones i realització de polítiques d’igualtat
de gènere i ratificar el contingut de la sol.licitud.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, inclòs el document que
sorgeixi de la sol·licitud.
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PUNT 4t.- Aprovació, si s’escau de la ratificació de signatura de conveni amb la
Diputació de Tarragona per a implementació de plans d’ocupació any 2018.
Les diputacions provincials són administracions públiques que, d’acord amb l’article 36
de la Llei reguladora de bases de règim local, tenen com a competència pròpia, entre
altres, la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació del territori provincial, d’acord amb les competències de la resta
d’administracions públiques en aquest àmbit.
La Diputació de Tarragona treballa per implementar una política integral dirigida a la
reorientació del model socioecònomic dels territoris de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre mitjançant:
- L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament equilibrat del
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
- La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la cohesió i la
competitivitat dels municipis i les comarques.
- El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de projectes
ocupacionals determinats.
La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de l’ocupació
mitjançant l’execució de plans d’ocupació destinats a millorar les condicions individuals i
professionals de les persones treballadores.
En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de
Tarragona pel període 2015-2019 consistent en Col·laborar amb l’activitat econòmica i
social local, i amb l’objectiu d’Implementar l’acció social, garantint recursos destinats a
desplegar plans d’ocupació, i crear un marc de col·laboració explícit amb les
administracions i les entitats que tinguin dins de les seves prioritats l’acció social i
ocupacional, la Diputació de Tarragona mitjançant l’Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació, vol promoure la realització de plans d’ocupació destinats
a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre
Entre els projectes comarcals del Pla de Foment de l’Ocupació 2018 hi ha el Pla
d’Ocupació Baix Ebre que estarà integrat per 5 persones: 1 responsable i 4 peons. La
durada del Pla d’Ocupació serà de 6 mesos prorrogable 6 mesos més condicionat a la
disponibilitat pressupostària que s’aprovi al pressupost de l’exercici 2019 de la
corporació.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 22 consellers
comarcals presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el document i ratificar la signatura del Conveni de col·laboració entre la
Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la realització del
projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2018, en el marc del Pla de Foment de l’Ocupació
2018, l’objecte del qual és establir el marc de col·laboració entre les parts signants dins
de l’àmbit de la competència provincial de cooperació de l’art. 36 de la LRBRL.
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Segon. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció dins
el Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada per a l’actuació
“Connectem la Via Verda: plataforma tecnològica interactiva de cicloturisme”.
L’Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa
per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de
preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn, preveu l’atorgament
d’ajuts per accions que tenen com a promoure l'emprenedoria territorial especialitzada
emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.
Els objectius específics d'aquest Programa són:
a) Estendre la percepció de la transcendència que tenen les empreses basades en la
innovació i la tecnologia, i la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar
la seva aparició i creixement.
b) Fomentar l'aparició d'aquest tipus d'empreses.
c) Promoure unes especialitzacions institucionals i territorials basades en fortaleses i
oportunitats avui poc identificades i desenvolupades.
d) Estendre a tot Catalunya l'efecte del concentrador tecnològic (hub) de referència
global que suposa Barcelona, com a concentració d'empreses basades en la innovació i
la tecnologia.
e) Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l'emprenedoria i la
tecnologia

La Resolució EMC/588/2018, de 19 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de
l'any 2018 de concessió de subvencions per al finançament del Programa per promoure
l'emprenedoria territorial especialitzada emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn,
obre la convocatòria per la presentació dels projectes de l’any 2018
Els programes que es presentin a aquest procediment de subvenció han tenir un
programa de formació consistent en articular i desenvolupar un pla de formació
especialitzat i enfocat a les oportunitats i/o les necessitats detectades que permeti
formar les persones emprenedores seleccionades per crear empreses amb alt potencial
de creixement.
El projecte concret elaborat pel Consell Comarcal del Baix Ebre aprofita la presència en
el territori d'una xarxa cicloturista, la Via Verda de la Val de Zafàn, i els emprenedors i
empreses que hi tenen cabuda, i s’ha valorat la possibilitat d'impulsar un projecte de
negoci enriquidor per al conjunt de les Terres de l'Ebre, basat en aprofitar el potencial de
la Via Verda i de les empreses que directa o indirectament hi estan vinculades,
desenvolupant una plataforma interactiva, amb totes les rutes disponibles dins d'aquesta
xarxa cicloturista.
La quantia màxima de cada subvenció serà del 80% del cost de l’activitat que es
consideri subvencionable i fins a una import màxim de 104.000,00€
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El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat una proposta amb un cost total de
75.360,00€, per la qual cosa sol·licita un ajut de 60.288,00€. Aquest import s’ha sol·licitat
per part del Consell Comarcal ,com a entitat promotora de la subvenció, i conveniada
amb l’Ajuntament de Tortosa amb el següent desglòs: subvenció Consell Comarcal del
Baix Ebre: 54.768,00€ i subvenció Ajuntament de Tortosa: 5.520,00€.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 22 consellers
comarcals presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud d’ajut dins el Programa per promoure
l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) per a
l’actuació “Connectem la Via Verda: plataforma tecnològica interactiva de cicloturisme”
que preveu un cost de 68.460,00 € i sol·licita un ajut de 54.768,00 €, d’acord amb les
disposicions de L’Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al
finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada.
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per al compliment d’aquest acord.
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni a signar amb les
EMD per a implementació del programa ENFEINA’T.
El Ple del Consell, en la sessió de data 23 de març de 2018 va aprovar el model de
conveni a signar amb les Entitats Municipals descentralitzades de la comarca del baix
Ebre per a desenvolupament del programa d’ocupació ENFEINA’T
Després de trametre’l a les EMD es va apreciar que mancava establir les obligacions
econòmiques de les entitats respecte l’aplicació del programa
Per tal d’esmenar aquesta erra, s’han procedit a modificar un apartat del conveni i
quantificar econòmicament l’import de la col·laboració
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 22 consellers
comarcals presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació del següent punt del conveni a signar amb les Entitats
Municipals descentralitzades de la comarca del baix Ebre per a desenvolupament del
programa d’ocupació ENFEINA’T
ON DIU
PACTES
Quart. Obligacions de l’EMD
11. Fer-se càrrec del 50% dels costos derivats de la indemnització de fi de contracte que
s’incorporarà a la nòmina del treballador i que es regularitzarà a la fi del projecte.
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DIRÀ
PACTES
Quart. Obligacions de l’EMD
11. S’estableix entre les parts, EMD I CONSELL COMCARCAL, una quantitat fixa de
200€ en concepte de col·laboració per finançar les despeses no subvencionades del
Programa ENFEINA’T.
Segon. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessari per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 7è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments de la
comarca per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral del
2018 dintre del Projecte Baix Ebre Avant.
Donat que en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, el Govern pretén
intervenir en la comarca del Baix Ebre i sis comarques més: l’Anoia, el Pallars Jussà, el
Ripollès, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Montsià, amb l’objectiu de promocionar el
desenvolupament econòmic local i la creació d’ocupació, i estableix que per fer front a
les desigualtats territorials s’han de dur a terme serveis i programes adreçats a la
generació d’ocupació, la creació d’activitat empresarial, i la dinamització i l’impuls del
desenvolupament econòmic local, de manera que sigui possible desenvolupar un entorn
que afavoreixi la dinamització socioeconòmica de la comarca.
Donat que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud de subvenció
en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” de 2017, per a la realització del
projecte anomenat “Pla d’Execució Anual del Projecte “Treball a les 7 comarques: Baix
Ebre Avant” període 2017-2018”, d’acord amb la resolució TSF/1322/2017, de 25 de
maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de
subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
Donat que en data 29 de novembre de 2017 s’ha comunicat per part del SOC la
resolució favorable del projecte anomenat “Pla d’Execució anual Baix Ebre Avant 20172018” dintre del qual s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral
del Baix Ebre amb un cost total de 136.832,48€ per donar un servei de suport a les
persones en situació d’atur a partir de diferents mesures formatives i d’orientació laboral.
Els serveis en matèria d’orientació i inserció en el mercat de treball de les persones en
situació d’atur del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre es presten de manera
presencial i itinerant a tots els Ajuntaments de la comarca i EMD’s per tal d’aproximar els
serveis als ciutadans de cada municipi i EMD.
Amb aquest dispositiu volem aconseguir una major integració dels processos
d’intermediació laboral en el qual s’articulen les necessitats dels col·lectius amb
dificultats per accedir al mercat de treball i les necessitats de les empreses en la cerca
de personal qualificat i adequat al lloc de treball.
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Després del primer any de funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral a la
comarca del Baix Ebre és continua amb la necessitat de donar continuïtat i consolidar el
dispositiu d’inserció sociolaboral amb una millor i major presència per part de diversos
tècnics d’orientació i inserció laboral a cada municipi.
Amb aquest dispositiu d’inserció sociolaboral pretenem continuar la tasca iniciada durant
el 2017, millorant el marc de col·laboració amb els Ajuntaments i EMD’s de la comarca,
on concretament:
- S’ha ampliat el nombre de tècnics que es destinaran a prestar el servei del dispositiu
d’inserció sociolaboral per poder donar assistència a cada Ajuntament i EMD
- S’ha millorat i/o ampliat la presència a cada municipi i EMD en funció de l’afluència
d’usuaris demandants d’aquest servei de l’any anterior.
Per aquests motius, i donat que l’anterior conveni tenia una vigència fins al 31 de
desembre de 2017, és necessari procedir a la signatura, amb cada municipi i EMD de la
comarca, del corresponent conveni de col·laboració per continuar amb el desplegament
del funcionament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre per al període que
va de l’1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2018.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 22 consellers
comarcals presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per desplegar el funcionament del dispositiu
d’inserció sociolaboral del 2018 dintre del Projecte Baix Ebre Avant
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura d’aquest
document i de la resta que siguin necessari per l’efectivitat de l’acord.
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, de les bases per a l’atorgament del Premis
recerca any 2018.
Amb la finalitat d’impulsar el treball de recerca dels alumnes dels Instituts
d’Ensenyament Secundari del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre va posar en
marxa l’any 2006 una iniciativa que va consistir en la concessió de dos premis comarcals
de recerca: Premi Pare Romanyà, al treball científic-tecnològic i Premi Federico Pastor,
al treball humanístic-social-artístic.
Vista la bona acollida que aquests premis han tingut en totes les edicions anteriors, el
Consell Comarcal del Baix Ebre té la intenció de continuar amb aquesta iniciativa, per a
la qual cosa cal aprovar les corresponents bases reguladores corresponents a l’any
2018.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, amb els vots a favor dels 9
membres presents del grup comarcal del PDECAT, els 7 membres presents del grup
comarcal d’ERC, el del membre del grup comarcal d’Entesa i el del membre del grup
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comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 4 membres presents del grup comarcal del PSC,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió
dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts de la Comarca del
Baix Ebre, any 2018.
Bases reguladores de la convocatòria de la 13ena edició dels Premis Comarcals de
Recerca del Baix Ebre, any 2018
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió dels següents premis:
- Premi Pare Romanyà, àmbit científic.
- Premi Federico Pastor, àmbit humanístic-social-artístic.
- Premi Innocent Paulí, àmbit tecnològic.
Aquests premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon curs de batxillerat i
el treball de síntesi dels alumnes de segon curs de cicles formatius de grau superior dels centres
educatius de la comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de:
- Potenciar la recerca i investigació fora de l’àmbit universitari.
- Estimular l’alumnat en la realització de treballs de qualitat.
- Incentivar als centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el món de la
investigació.
2. Participants
Podran participar-hi els alumnes que estiguin cursant el segon curs de batxillerat o de cicle
formatiu de grau superior (CFGS), durant el curs acadèmic 2017-2018 en els centres educatius
de la comarca del Baix Ebre i que hagin realitzat un treball de recerca o un treball de síntesi,
respectivament.
3. Requisits dels treballs
- Els treballs que es presentin hauran de ser realitzats durant el curs acadèmic 2017-2018 i
hauran de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors/es pel seu centre. Han de
tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre educatiu corresponent.
- Han d’estar redactats des d’una vessant científica, tecnològica o humanística-social-artística.
- Hauran de ser redactats, preferentment, en català. Els treballs presentats en anglès, francès,
alemany, italià o un altre idioma, caldrà adjuntar una traducció al català o al castellà.
- Hauran d’estar impresos en DINA-4 a una sola cara, a doble espai i amb cos 12, amb una
extensió de 50 pàgines, annexos exclosos, i enquadernats amb un sistema que permeti la seva
correcta manipulació.
- Hauran de ser anònims, per la qual cosa, no es podrà incloure cap mena de signatura, ni
agraïments, ni cap referència que identifiqui a l’alumne, professors o centre educatiu.
4. Presentació dels treballs
Es presentarà un sobre gran i tancat, en l’exterior del qual on s’ha de fer constar la inscripció:
“XIII Premis Comarcals de Recerca”, el títol del treball i el nom del premi al qual s’opta. A
l’interior d’aquest sobre hi ha d’haver:
- Un segon sobre que contindrà el “formulari de dades personals i de contacte”, document que
recollirà les dades personals de l’autor/a del treball, així com el nom del tutor/a i les seves dades
de contacte i les dades del centre educatiu. Aquest segon sobre estarà també tancat i hi figurarà
el títol del treball i el nom del premi al qual s’opta.
-

Una còpia del treball en suport paper (amb els requisits esmenats en el punt 3).
Una síntesi explicativa del treball, d’un màxim de 400 paraules (independent del propi treball).
Una còpia digital del treball i de la síntesi explicativa, en format PDF.
Una presentació del treball en Power Point o format digital similar.
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Els centres educatius hauran de presentar els treballs seleccionats acompanyats
de l’imprès de sol·licitud normalitzat, degudament emplenat. S’admetran com a màxim dos
treballs per a cada àmbit.
5. Termini de presentació dels treballs
El termini per presentar els treballs finalitzarà el dia 18 de maig de 2018. No s'acceptarà cap
treball presentat fora de termini.
6. Procediment de tramitació
Un cop rebuts els treballs per part de l’Àrea d’Ensenyament, es comprovarà que compleixin els
requisits esmentats en el punt 3. Si és així, es trametrà als membres del jurat per a la seva
valoració. En cas de no complir aquests requisits, es requerirà la seva esmena al centre, per tal
que es presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de rebre la
notificació. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació requerida es descartarà
el treball i es deixarà fora de la convocatòria.
7. Composició i facultats del jurat
El Jurat encarregat de valorar del treballs presentats estarà format pel següents membres:
■ Presidenta:
La presidenta de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports que, en cas
d’empat, podrà fer ús del vot de qualitat.
■ Vocals amb veu i sense vot:
Un membre de cada grup polític de la corporació.
■ Vocals amb veu i vot:
• Quatre representants d’universitats en presència al territori.
• Un membre relacionat amb el món educatiu.
• Un representant de la FAPAC a les Terres de l’Ebre.
• Director de l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre.
Un/a tècnic/a de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre, qui actuarà com a
secretari/a del jurat.
El Jurat del premi podrà decidir excloure del concurs qualsevol treball que no s’ajusti a les bases
d’aquesta convocatòria o no reuneixin la qualitat requerida.
El Jurat es reserva el dret de deixar algun o tots els premis deserts i la seva decisió i veredicte
serà inapel·lable.
El Jurat es reserva el dret de canviar l’assignació de l’àmbit del Premi al que s’opta en funció del
seu contingut per tal que l’avaluació sigui la més adient possible.
El Jurat, si s’escau, i en relació amb la qualitat dels treballs presentats, podrà decidir l’edició
digital i difusió de les obres.
El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.
8. Criteris de valoració
La puntuació global màxima serà de 100 punts. La valoració de les obres es determinarà en
funció dels següents criteris:
Presentació (total: 20 punts)
Disseny i maquetació (0 - 5 punts)
Estructura (0 - 5 punts)
Imatges i il·lustracions (0 - 5 punts)
Correcció lingüística (0 - 5 punts)

Contingut (total: 40 punts)
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Metodologia i qualitat tècnica del contingut (0 - 10 punts)
Introducció i conclusions (0 - 5 punts)
Originalitat i novetat sobre el tema a tractar (0 - 5 punts)
Grau d’aportació i abast de la investigació (0 -10 punts)
Bibliografia (0 - 5 punts)
Es valorarà que la temàtica del treball sigui sobre les Terres de l’Ebre (0-5 punts)
Exposició Oral (total: 40 punts)
To de veu i gesticulació adequades (0 - 10 punts)
Exposició clara, sintètica i fluïda (0 - 10 punts)
Qualitat i originalitat de l’exposició (0 - 20 punts)
9. Valoració dels treballs
Els membres del Jurat es reuniran, prèvia valoració dels treballs presentats i posaran en comú la
puntuació atorgada a cada treball que no superarà els 60 punts, d’acord amb els criteris de
presentació del treball i contingut del mateix.
Els tres treballs de cada àmbit amb major puntuació seran finalistes. En cas d’empat a punts, els
acords del Jurat s’adoptaran, com a mínim, per la majoria simple dels seus membres. En el cas
en què no hi hagi tres treballs d’un àmbit amb la suficient qualitat per esdevenir finalistes, el Jurat
podrà decidir nombrar només dos finalistes o deixar aquest premi desert.
Un cop elegits els finalistes, aquests hauran d’exposar el seu treball el dia del lliurament dels
premis davant els membres del Jurat i del públic assistent. L’exposició oral haurà de tenir una
durada aproximada d’uns cinc minuts. Un cop feta la presentació i valorada sobre un màxim de
40 punts pels membres del Jurat assistents, es calcularà la puntuació total dels treballs
presentats.
El treball de cada àmbit amb una puntuació global superior serà el guanyador. En cas d’empat a
punts, el guanyador s’elegirà, un altre cop, per la majoria simple dels membres del Jurat.
10. Premis
S’atorgaran els següents premis:
• Per a l’alumnat:
Premi Pare Romanyà
500 € i diploma
Premi Federico Pastor
500 € i diploma
Premi Innocent Paulí
500 € i diploma
Als imports dels premis se’ls aplicaran les corresponents retencions fiscals segons la legislació
vigent.
• Per als/les tutors/es i centres educatius:
Premi Pare Romanyà
diploma de reconeixement
Premi Federico Pastor
diploma de reconeixement
Premi Innocent Paulí
diploma de reconeixement
11. Resolució i lliurament del premi
L’exposició dels treballs, la valoració final, la resolució i el lliurament dels premis tindrà lloc en un
acte a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, previst per al mes de juny de 2018.

12. Devolució dels treballs
Els treballs premiats quedaran en propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors o per les persones degudament
autoritzades, com a data límit el 10 de juliol. En cas contrari, el Consell Comarcal del Baix Ebre,
procedirà a la seva devolució al centre educatiu corresponent, durant el mes de setembre.
13

La còpia en format digital del treball, tant dels premiats com dels no premiats, no podrà ser
retirada sense consentiment exprés del Consell Comarcal del Baix Ebre.
13. Qüestions generals
La presentació del treball implicarà l’acceptació d’aquestes bases, com també el consentiment de
l’autor a la divulgació o edició del seu treball, en cas que el Jurat ho consideri oportú.
La presentació del treball comporta, així mateix, el compromís del seu autor a no retirar-la del
concurs.
L’autor/a del treball serà responsable de qualsevol reclamació per auditoria o plagi.

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci
anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 124 del
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que si no es
presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva
sense necessitat d'acord exprés.
PUNT 9è-. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’empresa FCC
AQUALIA per col·laboració en l’atorgament dels Premis recerca any 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre és una administració local que té la voluntat de
d’impulsar i guardonar el treball de recerca dels alumnes de segon curs de batxillerat i el
treball de síntesi dels alumnes de segon curs de cicles formatius de grau superior dels
centres educatius de la comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de potenciar la recerca i
investigació fora de l’àmbit universitari, estimular l’alumnat en la realització de treballs de
qualitat i incentivar als centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el
món de la investigació.
L’Empresa FCC AQUALIA manté un compromís de contribució al desenvolupament que
va més enllà de la seva activitat empresarial. Aquest compromís es concreta en una
àmplia labor de patrocini en iniciatives que generin un alt valor per a la societat.
L’Empresa FCC AQUALIA coneix les iniciatives del CONSELL COMARCAL, i
específicament té interès a col·laborar amb els Premis Comarcals de Recerca del Baix
Ebre, any 2018.
Que en virtut d’això anteriorment exposa FCC AQUALIA i EL CONSELL COMARCAL
tenen la voluntat de subscriure un conveni de col.laboració que articuli les seves
relacions en aquest sentit.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 22
membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb FCC AQUALIA per raó del qual aquesta
entitat realitzarà una aportació econòmica de 2.500 euros (dos mil cinc-cents euros) que
es destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu al desenvolupament dels Premis
Recerca 2018.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL
ENTRE L’EMPRESA FCC AQUALIA
I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
A Tortosa, ....... de maig de 2018
REUNITS
D’una banda l’empresa FCC Aqualia, domiciliada a la ciutat de Barcelona, C/ Balmes, nº 36, codi
postal 08007, amb CIF núm. A26019992 i representada pel sr. Jordi Aguilera Orpinell amb DNI
núm. 39715313V i actuant en virtut dels poders que li han estat atorgats en la seva qualitat de
Col·laboradora (en endavant l’Empresa).
I d’una altra, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, (en endavant, “EL CONSELL
COMARCAL”) .amb domicili social a Tortosa, amb CIF P-9300004J representada en aquest acte
pel Sra, Sandra Zaragoza Vallès amb DNI 52603491F en la seva qualitat de Presidenta del
CONSELL COMARCAL, fent ús del Poder atorgat a favor seu en data 29 de desembre de 2015,
davant el plenari comarcal.
MANIFESTEN
I. Que l’Empresa manté un compromís de contribució al desenvolupament que va més enllà de
la seva activitat empresarial. Aquest compromís es concreta en una àmplia labor de patrocini en
iniciatives que generin un alt valor per a la societat.
II. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre és una administració local que té la voluntat de
guardonar i reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a
la comarca del Baix Ebre per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i
a la creació de llocs de treball. Concretament pretén fomentar l’esperit emprenedor i innovador,
impulsar la generació d’idees que solucionin necessitats reals i potenciar les idees que puguin
convertir-se en productes o serveis reals i comercialitzables.
III. Que l’Empresa coneix les iniciatives del CONSELL COMARCAL, i específicament té interès a
col·laborar amb els Premis Comarcals de Recerca del Baix Ebre, any 2018. En aquesta edició
es fa extensible la seva participació, a més dels estudiants de segons de batxillerat, també
podran participar els alumnes de segons curs de cicles formatius de grau superior de la comarca.
Els participants podran optar a tres premis : Premi Pare Romanyà ( àmbit científic), Premi
Federico Pastor ( àmbit humanístic , social i artístic) i Premi Innocent Paulí ( àmbit tecnològic . Els
premis Comarcals de Recerca s’entregaran durant el mes de juny del 2018 a la seu del Consell
Comarcal del Baix Ebre , C/Barcelona, 152. 43500 Tortosa. Els objectius dels Premis comarcals
de Recerca són:
Aquests premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon curs de batxillerat i el treball
de síntesi dels alumnes de segon curs de cicles formatius de grau superior dels centres educatius de la
comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de: - Potenciar la recerca i investigació fora de l’àmbit universitari. Estimular l’alumnat en la realització de treballs de qualitat. - Incentivar als centres en la motivació dels seus
alumnes a endinsar-se en el món de la investigació..
IV. Que en virtut d’això anteriorment exposa FCC AQUALIA i EL CONSELL COMARCAL acorden
subscriure el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ d’acord amb les següents:
CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
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En virtut del present conveni, FCC AQUALIA es compromet a col·laborar amb EL CONSELL
COMARCAL mitjançant una aportació econòmica de 2.500 euros (dos mil cinc cents euros) que
aquest últim destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu al desenvolupament dels Premis
Comarcal de Recerca, i atorgarà a FCC AQUALIA els privilegis que es detallen a l’Annex 1.
SEGONA.- APORTACIÓ ECONÒMICA i FORMA DE PAGAMENT
FCC AQUALIA aportarà AL CONSELL COMARCAL, en concepte de col·laborador la quantitat de
2.500 euros per al desenvolupament del Premis Comarcals de Recerca 2018.
Aquesta quantitat serà abonada a la firma del conveni, per transferència bancària al compte
corrent ES 41 2100 0019 460200530167 que a per a això ha indicat EL CONSELL COMARCAL
a FCC AQUALIA.
Aquest conveni de col·laboració no està sotmès a IVA, atès que, d’acord amb allò que estableix
l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, la difusió de la participació del CONSELL
COMARCAL no constitueix una prestació de serveis.
TERCERA.- DURADA DEL CONVENI
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva firma i expirarà automàticament el 31 de
desembre de 2018, sense perjudici d’aquelles contraprestacions que per la seva naturalesa hagin
d’estendre la seva vigència durant un període de temps superior.
QUARTA.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Cap de les manifestacions que conté el present conveni suposa la cessió o transmissió de
qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, titularitat de FCC AQUALIA.
L’ús indegut, o per a una finalitat diferent a la pactada en el present conveni, per part del
CONSELL COMARCAL de qualsevol senyal distintiu protegit pels drets de propietat industrial o
intel·lectual de FCC AQUALIA, facultarà aquesta per resoldre el present conveni i demanar la
corresponent indemnització de danys i perjudicis que corresponguessin i que en tal supòsit també
haurà de ser satisfet PEL CONSELL COMARCAL.
FCC AQUALIA aprovarà, prèviament a la seva publicació, qualsevol aplicació que inclogui els
seus senyals distintius en materials elaborats pel CONSELL COMARCAL.

CINQUENA.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
EL CONSELL COMARCAL destinarà tots els recursos, humans i/o materials, que resultin
necessaris per a l’acompliment dels objectius del Premis Comarcals de Recerca 2018 i que
aniran per compte i càrrec exclusiu seu.
FCC AQUALIA no assumeix cap tipus de responsabilitat per la gestió que EL CONSELL
COMARCAL faci de l’aportació lliurada, ni pels actes i serveis prestats per aquesta o per les
empreses i professionals que siguin contractats PEL CONSELL COMARCAL.
EL CONSELL COMARCAL garanteix la indemnitat a FCC AQUALIA davant de qualsevol tipus
de reclamació que es pogués derivar de l’organització i desenvolupament de la col·laboració,
sigui directament o en relació amb les persones físiques o jurídiques que hi haguessin intervingut
per encàrrec DEL CONSELL COMARCAL.
SISENA.- CONFIDENCIALITAT
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Qualsevol informació o material relacionat amb l’execució del present conveni proporcionat per
FCC AQUALIA, tindrà caràcter confidencial, i serà tractat com a tal PEL CONSELL COMARCAL,
representants, personal contractat per a això i, si s’escau, subcontractats, i es compromet a fer
respectar aquest caràcter, emprar per a això idèntics dispositius, mesures i procediments de
seguretat als emprats per protegir la pròpia documentació confidencial, d’acord amb allò que
estableix la Legislació sobre Propietat Industrial, Intel·lectual i Protecció de dades de caràcter
personal.
Amb independència de l’extinció del present conveni, el compromís de confidencialitat romandrà
cinc anys des de la data de la firma del conveni o fins que aquesta informació, per un altre mitjà,
passi a ser domini públic.
SETENA.- CODI ÈTIC I CLÀUSULES ANTICORRUPCIÓ
La contrapart es compromet a conèixer, promoure i complir pràctiques ètiques d’acord amb les
pautes de conducta incloses en el Codi Ètic de FCC AQUALIA.
Les Parts garanteixen que no han efectuat ni efectuaran, de manera directa ni indirecta, i que no
tenen coneixement que altres relacionats amb l’operació que les vincula han efectuat ni
efectuaran, directa o indirectament, cap pagament ni regal a, ni assumiran altres compromisos
amb, els seus clients, funcionaris o empleats públics, o agents, directors i empleats públics o
privats o qualsevol
altra persona, en incompliment de les lleis aplicables en temes d’anticorrupció, blanqueig de
capitals i Compliance, incloent però no limitat a la normativa europea sobre anticorrupció i
contractació pública, i acataran totes les lleis, reglaments y normes aplicables en respecta a
suborns i corrupció.
Així mateix, ambdues parts es comprometen a mantenir en tot moment un comportament social
correcte i honorable, acceptant que, en el cas que
existeixin evidències o sospites fundades de lo contrari, l’altra part podrà donar per resolt
automàticament el present contracte i fer pública la resolució en qüestió si s’apreciés que el
comportament o activitat de la contrapart pogués resultar lesiu per a la seva imatge, prestigi o
reputació. En el cas en que FCC AQUALIA instés la resolució per aquesta causa, podrà
cancel·lar tots els seus compromisos pendents de compliment, així com exigir a la contrapart, si
procedeix, la obligació de retornar totes les quantitats rebudes en l’execució d’aquest contracte.
VUITENA.- SEGUIMENT I GESTIÓ
Es designen com a interlocutors per als temes als quals es refereix el present conveni al Sr Jordi
Aguilera, per part de FCC AQUALIA, i Joan Navarro per part del CONSELL COMARCAL. En
cas que qualsevol interlocutor sigui substituït, caldrà notificar aquest canvi a l’altra part abans de
fer-lo efectiu.
EL CONSELL COMARCAL presentarà a FCC AQUALIA un informe detallat amb els resultats de
la col·laboració i les evidències d’aplicació de l’aportació. Qualsevol possible pròrroga estarà
sotmesa a la recepció d’aquest informe.
NOVENA.- COMPROMÍS DE LES PARTS
Per a l’acompliment del present Conveni EL CONSELL COMARCAL es compromet a:
Posar a disposició de FCC AQUALIA, un informe detallat de la col·laboració i tota la
documentació justificativa que acrediti l’aplicació de l’aportació econòmica a les finalitats
establertes.
17

A no danyar sota cap concepte la imatge de FCC AQUALIA
Tot plegat sense perjudici de portar a terme tot allò que mostra el present document.
Per la seva banda FCC AQUALIA es compromet a:
-

Col·laborar amb la difusió del projecte en qüestió

Lliurar els logotips de FCC AQUALIA i sotmetre a revisió tota la documentació en la qual
EL CONSELL COMARCAL vulgui incloure el nom/logotip de FCC AQUALIA. Abonar les
quantitats estipulades a les condicions establertes en el present conveni, sempre que
s’acompleixi allò establert.

DESENA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI
FCC AQUALIA podrà resoldre el present conveni, i EL CONSELL COMARCAL està obligat a
restituir l’import de les aportacions realitzades per FCC AQUALIA en els supòsits següents:
•
En el cas que per qualsevol causa aliena a FCC AQUALIA el projecte al que es
destina la donació no s’arribi a desenvolupar en la seva totalitat en el període de vigència del
conveni.
•

En el supòsit previst a la clàusula quarta.

•
En el cas que EL CONSELL COMARCAL no lliuri a . FCC AQUALIA l’informe detallat
de resultats que es mostra a la clàusula vuitena en el termini màxim de dos mesos des de
l’acabament del conveni.
•
Sempre que durant la col·laboració d’ambdues institucions, EL CONSELL
COMARCAL es vegi immers en un procés judicial per temes de malversació de fons, blanqueig
de capitals o qualsevol altra circumstància que repercuteixi negativament en la imatge i el prestigi
de FCC AQUALIA.
Per a aquest cas concret es podrà exigir, a més de la restitució del capital aportat en concepte de
col·laboració, indemnització pels danys que FCC AQUALIA estimi causats en veure’s danyat el
seu nom i prestigi.
ONZENA.- DRET DE FCC AQUALIA
FCC AQUALIA es reserva el dret de subrogar el present conveni a qualsevol de les seves
societats.
DOTZENA.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
El present conveni es regirà per la legislació espanyola que resulti d’aplicació i específicament
per les disposicions que hi són aplicables contingudes a la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al Mecenatge i al Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, que conté el seu
desenvolupament reglamentari.
Per a qualsevol controvèrsia que es pugui presentar com a conseqüència del contingut o
interpretació del present document la seva execució, ambdues parts acorden expressament
sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Madrid capital.
ANNEX 1: DETALL DE LA DIFUSIÓ DE LA COL·LABORACIÓ
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- Presència del logotip de FCC AQUALIA en les accions i elements de comunicació i promoció, tal
com, tríptics, revistes, pàgina web i altres materials de difusió dels Premis Comarcal de Recerca
2018.
- Dret a entregar un premi per part d’un representant de FCC AQUALIA.
- Poder posar un desplegable amb el vostre logo el dia de l’acte.

SEGON. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 10è.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda per regular el finançament de la
delegació de competències en matèria d’ensenyament, curs 2017-2018.
En des del 1996 el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament d’Ensenyament
van signant convenis de delegació de competències quant a la gestió del servei de
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en
matèria d’ensenyament.
En data 13 de juny de 2016, el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del
Baix Ebre van signar el conveni que regula la delegació de competències quan al servei
de transport escolar i del servei de menjador escolar. El document preveu que per a
cada curs escolar s’assignaran les dotacions mitjançant resolucions.
Així, mitjançant resolució de data 22 de febrer de 2018, s’ha autoritzat la despesa
corresponent a la gestió del servei de transport i menjador escolar per al curs 2017-18,
del Consell Comarcal del Baix Ebre, per un import total de 1.992.338,30 EUR, que inclou
l’assignació per a despeses de gestió, d’acord amb la distribució que s’estableix a
l’addenda corresponent
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 22
membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer- Aprovar l’Addenda per al curs 2017-2018 per al finançament de les
competències delegades relatives a la gestió del servei de transport escolar i per a la
gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament,
amb un import global d’1.992.338,30 €.
Segon- Facultar la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la signatura de
tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, fins i tot el
conveni que sustenta aquesta addenda, i traslladar aquest acord al Departament
d’Ensenyament.
PUNT 11è.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament del
PREMI JOVE, any 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, com en anualitats anteriors, té la voluntat de
guardonar les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats
sense ànim de lucre radicades al Baix Ebre, tal i com ha efectuat en els darrers anys. 19

Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de
lucre que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que
desenvolupin accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que
presentin alguna activitat que destaqui en el món juvenil.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 22
membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir l’atorgament del Premi
“PROJECTE JOVE 2018”, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Bases reguladores de la XV convocatòria per a la concessió del Premi Projecte Jove,
atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, any 2018

Primera. Objecte de la convocatòria.
El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza el XV Premi Projecte Jove amb la finalitat de
guardonar les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense ànim
de lucre radicades al Baix Ebre, l'any 2018.
Segona - Principis informadors del procediment de concessió.
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el
procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència,
lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
Tercera. Destinataris.
Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre que
tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin accions
destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat que destaqui
en el món juvenil.
Quarta. Requisits per a participar en el premi.
Per tal d’optar al premi, els projectes que es presenten han d’iniciar l’activitat abans del 31
d’octubre de 2018. Les sol·licituds que no hagin fet efectiu l’inici del projecte amb el termini
marcat anteriorment, quedaran desestimades i el jurat només avaluarà els projectes que hagin
estat efectius en relació a l’activitat prevista.
Tots aquells projectes que hagin estat objecte del premi en edicions anteriors, quedaran exclosos
de participar al premi. Això no exclou que l’interessat pugui optar al premi presentant un altre
projecte.
Cinquena. Activitats objecte del premi.
Les activitats s'hauran de desenvolupar seguint les línies d'actuació i els reptes del Pla Nacional
de Joventut.
El PNJCat 2010-2020 s'estructura a partir de 7 reptes als quals es vol fer front durant els propers
10 anys. Aquesta estructura es correspon amb la concepció integral de la joventut de la qual 20

parteix el Pla i que vol defugir d'una acció compartimentada i sectorial:
• Repte 1: Aconseguir l'èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.
• Repte 2: Aconseguir l'èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
• Repte 3: Aconseguir l'èxit en transició domiciliària de les persones joves.
• Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut.
• Repte 5: Avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò
col•lectiu de les persones joves.
• Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l'oferta cultural
respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.
• Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col•lectiva.
Sisena. Sol·licituds.
Per tal d'optar al premi Projecte Jove 2018, els aspirants hauran de presentar el full de sol·licitud,
segons el model oficial facilitat al mateix Consell Comarcal o bé a través de la web del consistori
http://www.baixebre.cat, degudament emplenat, al registre general del Consell Comarcal del Baix
Ebre (Carrer Barcelona, 152, de Tortosa), en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres.
S'admetrà com a màxim una sol·licitud per persona física o entitat.
La presentació d’un projecte suposa l’acceptació de les bases del Premi i la decisió del Jurat.
Setena. Documentació a presentar i termini.
Caldrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre la següent
documentació:
• Model de sol·licitud degudament emplenat.
• El projecte, s’haurà de presentar en paper i en suport informàtic (memòria USB o CD). Cada
projecte inclourà la descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar
especialment:
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•

Programa
Objectius
Destinataris
Incidència en el jovent
Originalitat de l'actuació
Pressupost detallat de l'actuació.
Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.
Fotocòpia dels estatuts, degudament registrats.

El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el BOP de
Tarragona de l’anunci de la convocatòria, i finalitza el 31 d’octubre de 2018.
Vuitena. Procediment de tramitació.
Un cop rebudes les sol·licituds, per part del departament de joventut, s'avaluarà que aquestes
compleixin les característiques esmentades a la base sisena. Si és així, els projectes es
trametran als membres del tribunal per a la seva valoració. En cas de tenir defectes es sol·licitarà
la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a la valoració de
cap sol·licitud que no compleixi les característiques esmentades a la base sisena.
Per a l'esmena de defectes dels projectes es requerirà al sol·licitant, per escrit, per tal que, en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, es presenti la
documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació 21

demanada, el projecte es descartarà i es deixarà fora de concurs.
Novena. Dotació econòmica del premi.
S'atorgarà un premi de 1.000 € al millor projecte. El jurat encarregat de valorar els projectes,
podrà atorgar, si ho creu oportú, un accèssit.
Les quanties del premi estaran subjectes a la retenció d’IRPF que legalment sigui aplicable.
Desena. Resolució del Premi.
La resolució del premi tindrà lloc durant el mes de desembre de 2018.

Onzena. Composició del Jurat.
El Jurat encarregat de valorar les obres presentades estarà format pels següents membres:
President:
• El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Vocals:
• El president/a de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.
• El conseller comarcal delegat del Departament de Joventut.
• Un membre de cada grup polític de la corporació.
• Un membre representant de la Direcció General de Joventut.
• La tècnica del departament de Joventut, qui actuarà com a secretària del jurat amb veu però
sense vot.
Dotzena. Criteris de valoració.
La puntuació dels projectes es determinarà amb la màxima objectivitat i en funció dels criteris
detallats a continuació. La puntuació màxima a assolir serà de 50 punts.
Criteris:
• Viabilitat del projecte: 10 punts.
• Compliment dels objectius-reptes: 10 punts
• Incidència de l’activitat en el jovent: 10 punts
• Originalitat i singularitat de l’activitat: 10 punts
• Col·lectius de joves beneficiaris: 10 punts
A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.
Tretzena. Lliurament del Premi.
El lliurament del premi es durà a terme en el decurs d'un acte, la data del qual es donarà a
conèixer en el moment oportú.

Catorzena. Qüestions generals.
- La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació d’aquestes bases.
- El Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix la confidencialitat de la informació presentada pels
participants. Malgrat tot, el Consell Comarcal pot difondre les característiques generals de la
proposta, així com el nom de la entitat o persona guanyadora del premi.
- Les dades personals que el Consell Comarcal sol·liciti als usuaris, es destinaran exclusivament
a les finalitats expressades en cada cas i es tractaran d’acord amb el principi de protecció de
dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
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- L’entitat o persona guanyadora es compromet a fer constar expressament en totes les activitats
que realitzi relacionades amb el projecte i en tot el material divulgatiu que editi al respecte, en lloc
visible i preferent, la inscripció «Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre».

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases
mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci anterior al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense
necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres,
activitats i servies dels ens locals.
PUNT 12è.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de la selecció per la
formació d’una borsa de treball d’acompanyant del servei de menjador i altres
tasques de l’àrea d’ensenyament.
La coordinadora de l’àrea d’ensenyament informa que mitjançant el Decret 160/1996, de
14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20/05/1996), es regula el servei escolar de menjador
als centres educatius del titularitat del Departament d’Ensenyament del qual tenim
delegades les competències.
Segons la delegació de competències el Consell Comarcal del Baix Ebre té la obligació
de gestionar els dos CAEP (Centres d’Atenció Educativa Preferent) de Tortosa, les
escoles de Remolins i La Mercè. La dotació econòmica assignada al Consell Comarcal
del Baix Ebre per a la gestió dels serveis escolars de transport i menjador que ens envia
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2017-2018,
no hi costa cap import per a la gestió dels dos menjadors abans esmentats.
Per aquest curs escolar el Consell Comarcal del Baix Ebre ha fet un contracte de
subministrament del menjar amb una empresa de càtering i ha tornat a assumir el
personal de suport a l’alumnat per aquesta franja horària (monitor de menjador).
Que puntualment sorgeix la necessitat de contractar personal laboral temporal
d’acompanyament del servei de menjador i altres tasques de l’àrea d’ensenyament per
cobrir les possibles baixes i substitucions que puguin produir-se.
Per això, atès que els serveis no podran ser efectuats pel personal en actiu al servei del
Consell Comarcal del Baix Ebre, s’han elaborat les bases reguladores de la borsa de
treball d’aquests perfils professionals.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels 22
membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar les bases específiques per a la formació d’una borsa de treball
d’acompanyant del servei de menjador i altres tasques de l’àrea d’ensenyament,
personal laboral temporal del Consell Comarcal del Baix Ebre, i convocar les proves
selectives.
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BASES REGULADORES DE LA SELECCIÓ DE PERSONAL PER INTEGRAR-SE A LA
BORSA DE TREBALL TEMPORAL D’ACOMPANYANT DEL SERVEI DE MENJADOR I
ALTRES TASQUES DE L’ÀREA D’ENSENYAMENT
1. Objecte de la convocatòria
És objecte de la convocatòria, la creació d’una borsa de treball per cobrir, en règim de personal
laboral temporal, llocs de treball d’acompanyant del servei de menjador i altres tasques de l’àrea
d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre.
La contractació es durà a terme sota la modalitat laboral temporal, per a la realització de les
tasques de monitor del servei de menjador escolar, gestionats pel Consell Comarcal del Baix
Ebre, per delegació del Departament d’Ensenyament. La jornada de treball estarà supeditada a
les necessitats del servei, la retribució i característiques seran les corresponents al lloc de treball
que s’ocuparà.
Les funcions genèriques del lloc de treball són:
- suport i educació en els hàbits alimentaris i d’higiene
- suport d’accés i al manteniment del menjador
- suport en els desplaçaments dels alumnes tant en el centre com fora d’aquest, en cas que se’n
derivi.
- vetllar i tenir cura dels infants
- preparació i realització de tasques orientades a dinamitzar els espais de lleure
Habilitats requerides:
- Paciència, capacitat de comunicació i relació
- Implicació i compromís, expressivitat i persuasió
Les funcions del lloc de treball d’acompanyant es concreten en:
- Acompanyament i suport a l’alumnat durant l’estada en el menjador, d’acord amb les directrius
marcades pel Consell Comarcal, d’acord amb la normativa vigent.
- Dinamització, amb activitats formatives i lúdiques, durant el període de descans entre les
classes matinals i les classes de tarda, d’acord amb les directrius marcades pel Consell
Comarcal.
Respecte a altres llocs vinculats a l’àrea d’ensenyament es definiràn les funcions específiques en
el contracte de treball
2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants
a) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
b) Estar en possessió del títol de graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o
equivalent.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
c) Estar en possessió de certiﬁcat de nivell elemental de català (certiﬁcat B1) de la Direcció
General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certiﬁcació de coneixements de català (modiﬁcat pel
Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es
refonen i actualitzen els títols, diplomes i certiﬁcats equivalents als certiﬁcats de coneixement de
català de la Direcció General de Política Lingüística (modiﬁcada parcialment per l’Ordre 24

VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de
provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de
realitzar una prova de català.
d) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de països
en què el castellà sigui llengua oﬁcial hauran d’acreditar posseir coneixements de llengua
castellana de nivell intermedi o nivell B2.
L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o exercici, o
presentant un dels documents que s’indiquen a continuació:
- Certiﬁcat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31
d’octubre, o equivalent, o certiﬁcació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves
dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certiﬁcat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oﬁcials d’idiomes.
3. Desenvolupament del procés selectiu
3.1. Prova coneixement de llengües:
3.1.1 Llengua catalana:
Els aspirants han d’acreditar el nivell de suficiència de català (certificat B1) de la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Queden exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment, ﬁns
al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell elemental de català
(certiﬁcat B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació equivalent, i es
consideraran com a aptes/as.
Aquesta prova de coneixements de llengua catalana, constarà de dues parts:
Primera part. Exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana,
mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral amb una conversa.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal qualificador i el resultat de
l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A i tindrà caràcter eliminatori.
3.1.2 Llengua castellana:
Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin
originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oﬁcial. Consisteix en una prova de
coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que
consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb
membres de la tribunal qualificador. La qualiﬁcació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i
tindrà caràcter eliminatori.
Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin
25

documentalment, ﬁns al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels
coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
3.2. Entrevista de capacitats:
La durada d’aquesta prova serà determinada pel tribunal qualificador.
La qualificació d’aquesta prova serà valorada de 0 a 10 i tindrà caràcter eliminatori. Caldrà obtenir
5 punts per considerar-la superada.
3.3. Valoració de mèrits:
Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les
candidats/es, de conformitat amb l’escala següent:
3.3.1. Experiència (màxim 5 punts)
a) Per prestar serveis efectius en administracions públiques raó de 0,20 punts per any complet de
serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. El temps de serveis prestats
simultàniament només s’ha de computar una vegada.
b) Experiència professional, en el sector privat mitjançant contracte laboral amb similitud funcional
al lloc a proveir, a raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui. No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment
al·legats.
L’experiència professional en altres administracions i/o empresa privada s’ha d’acreditar
mitjançant certiﬁcat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a més,
un certiﬁcat expedit per l’Administració pública on s’hagin prestat els serveis; i en el cas de
treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més, contractes de treball o fulls de nòmina
o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.
3.3.2. Formació (màxim 10 punts)
a) Estar en possessió del certificat d’aprofitament del curs de monitor de menjador i transport
escolar. 2 punts
b) Pel títol de batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà relacionat amb la infància: 1 punt
c) Pel títol de cicle formatiu de grau superior relacionat amb la infància: 3 punts
b) Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir i les funcions
necessàries per desenvolupar-lo, segons el següent barem:
Cursos de fins a 9 hores: 0,05 punts
Cursos de 10 a 19 hores: 0,15 punts
Cursos de 20 a 30 hores: 0,25 punts
Cursos a partir de 40 hores: 0,35 punts

4. Presentació de sol·licituds
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una
sol·licitud, segons el model normalitzat, al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre
(c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa, de 9:00 hores a 14:00 hores i dilluns també de 16.00 a
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18.00 hores), a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seue.cat/web/ccbaixebre o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, de
1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on faran
constar que reuneixen els requisits exigits en aquestes bases.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de:
-Currículum vitae de l’aspirant.
-Fotocòpia del DNI/NIE de l’aspirant.
-Certificat del nivell elemental de català (B1), si escau.
-Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
-Fotocòpia dels mèrits al·legats que s’hagin de tenir en compte en la valoració dels mèrits.
L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat
de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-se ﬁns el
moment de la realització de la prova de català i/o castellà si s’escau.
5. Terminis de presentació
Termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oﬁcial de la Província.
La presentació de les sol·licituds fora de l’esmentat termini comporta l’exclusió de l’aspirant.
6. Llista d’admesos i exclosos
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista d’admesos i exclosos es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i al web:
http://www.baixebre cat.
L’òrgan convocant crearà una borsa de treball per un període d’una any, prorrogable un any més,
amb una relació dels/les aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima exigida, per a la seva
possible contractació per cobrir absències per qualsevol causa, així com per cobrir baixes per
qualsevol causa de personal de plantilla de la mateixa categoria professional de l’àrea
d’ensenyament.
Un cop finalitzada la substitució i el període de contractació, les persones que havien ocupat les
vacants de forma provisional, s’incorporaran de nou a la borsa de treball.
Contra el resultat final de les proves, la seva puntuació definitiva i la resolució declarant la relació
d’aprovats/des podrà interposar-se:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d’aquesta
publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà d’aquesta publicació, davant de la Presidenta del Consell.
7.- Comissió de valoració
La comissió de valoració es designarà per la Presidència del Consell Comarcal en el moment de
la formació de la llista d’admesos i exclosos.
La tribunal qualificador queda facultat per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es
produeixin durant el desenvolupament del procés de selecció.
8.- Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants
8.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, el
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tribunal qualificador podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a
resoldre’l.
8.2.- La comissió de valoració farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, restaran
a l’espera de ser cridats pel Consell Comarcal, per ordre de puntuació, quan es produeixi la
necessitat de contractació temporal.
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al telèfon que ens hagin facilitat
durant la jornada laboral, entre les 08:00 h i les 15:00h.
L'interessat haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació La renúncia a ocupar el lloc
de treball, la impossibilitat de contactar amb el candidat, o la manca de manifestació habiliten al
Consell Comarcal del Baix Ebre a la crida del següent en l’ordre.
S’entendrà com a renúncia la manifestació verbal de no acceptar la oferta, excepte que el/la
treballador/a renuncií per causa degudament justificada i així ho sol·liciti per escrit al Consell
Comarcal del Baix Ebre.
8.3. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:
Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de renuncia o situació
excepcional de l’aspirant, prèviament informada. Es considera causa justificada quan el lloc de
treball a cobrir es trobi a més de 27 km del seu domicili de residència.
L’aspirant que renuncií a una crida, passarà a ocupar el lloc següent
2.
En cas de segona renuncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista d’espera.
3.
En cas de tercera renuncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera.
1.

També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta
categoria i existeixi un informe negatiu.
9. Vigència i convocatòries
Les presents bases aprovades seran vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
La Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre està facultada per tal de convocar les proves
selectives que correspongui a fi de poder disposar sempre d’un nombre d’efectius que permetin
tenir garanties de cobrir les diferents situacions de necessitat de personal que es vagin produint.

Segon. Publicar la referència de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la Corporació.

PUNT 13è.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases generals que han
de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no
permanent o interí del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Al llarg de l’any es produeixen situacions de necessitat de personal derivades de
vacances, incapacitats transitòries i altres que donen lloc a la necessitat de cobrir
algunes vacants temporals de diferents llocs de treball d’aquest Consell Comarcal
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Per tal de donar compliment als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que han
de presidir l’accés a un lloc de treball públic, el Ple del Consell Comarcal, en la sessió de
data 19 de febrer de 2016, va aprovar unes bases per tal de regular la contractació de
personal per als diferents serveis comarcals, en règim de personal laboral temporal i per
a cobrir necessitats puntuals i procedir al corresponent procés selectiu.
Un cop transcorreguts dos anys des de l’aprovació, s’ha comprovat que calia definir els
supòsits en que els aspirants podien renuncia de forma motivada a la proposta
d’ocupació i també els supòsits a partir dels quals restaven fora de la borsa de treball.
Per tot l’exposat, després de conèixer la de Governació, i per unanimitat dels 22
membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació puntual les bases generals que han de regir la creació i
funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o interí del Consell
Comarcal del Baix Ebre, per tal de definir els motius de renúncia al lloc de treball
proposat i també per regular els motius per causa baixa de la borsa i un supòsit de
millora, en els següents termes :
21. Disposicions relatives al rebuig de la proposta de contractació
Es consideraran en situació de no disponibles o baixa temporal i es mantindran en la
borsa en el mateix ordre, els aspirants que en el moment de produir-se la crida rebutgin
l’oferta de contractació per causa justificada.
Es consideraran motius justificats de rebuig d’ofertes, o de la sol·licitud per part de
l’interessat de la no disponibilitat i, per tant, no comportaran desplaçament o baixa de la
borsa de treball les circumstàncies següents:
• IT derivada de malaltia o accident, amb comunicat de baixa o informe mèdic.
• Embaràs, llicència per maternitat o paternitat.
• Supòsits d’adopció o acolliment.
• Per cura de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons
d’edat,
accident, malaltia o discapacitat no puguin valer-se per si mateixos.
• Per matrimoni propi o regularització de la situació de parella de fet.
• Per mort d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat.
• Per causa de violència de gènere.
• Estar desenvolupant una activitat formativa.
Per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, per exercici de càrrec
representatiu o funcions sindicals.
• Quan el lloc de treball ofert es trobi en una localitat a una distància de més de 50
kilòmetres de la residència de l’aspirant.
• Circumstàncies de força major.
• La no acceptació d’una oferta de treball d’inferior categoria professional a la de la borsa
de la que formi part o d’una jornada reduïda.
• Altres circumstàncies lliurement apreciades per l’òrgan gestor prèvia consulta amb la
Comissió de Seguiment.
22. Causes d’exclusió de la borsa
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Es produirà l’exclusió automàtica de la borsa de treball, sense cap tràmit d’audiència en
els següents casos:
• Acomiadament disciplinari, separacions de servei, haver estat sancionat, mitjançant
expedient disciplinari, per falta notòria de rendiment o per incompliment greu dels deures
i les obligacions derivades de les funcions pròpies del lloc de treball, comissió de faltes
greus o molt greus.
• Pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic amb
caràcter ferm.
• No superació del període de prova.
• Tenir un informe desfavorable per part dels responsables funcionals de les unitats
d’adscripció.
• No prendre possessió o signar el contracte laboral dins del termini establert.
• Renúncia voluntària per part de l’interessat o cessament voluntari abans de la
finalització del període per al qual va ser nomenat o contractat.
23. Establiment de la relació contractual (nova numeració)
24. Cessament del personal (nova numeració)
25. Si un cop contractat un aspirant inclòs en la borsa es produeix una vacant a cobrir i
aquesta comporta una millora superior al 50 % de jornada respecte el lloc ocupat, es
podrà oferir al treballador la possibilitat d’accedir a aquest nou lloc de treball.
Segon. Publicar el text de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler
físic i electrònic de la Corporació.
PUNT 14è.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació l'objecció formulada per
Intervenció.
Atesa la nota d'objecció formulada per la Intervenció de data 22 de març de 2018
Atès l'informe de Secretaria.
Atès l'informe de l'òrgan al qual afecta l'objecció de data 23 d’abril de 2018, es proposa
al Ple l'adopció del següent,
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de
Governació, amb els vots a favor dels 9 membres presents del grup comarcal del
PDECAT, dels 7 membres presents del grup comarcal d’ERC, dels 4 membres presents
del grup comarcal del PSC, i el del membre del grup comarcal del PP, i amb l’abstenció
del membre del grup comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Acceptar l'objecció formulada per Intervenció i, donat que ja existeix
consignació pressupostària adequada i suficient per fer front a la despesa corresponent,
continuar la tramitació del l'expedient.
30

SEGON. Comunicar l'Acord anterior a Intervenció i a l'òrgan gestor de l'expedient.

PUNT 15è.- Donar compte de la resolució de Presidència d’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
1. ANTECEDENTS

1.1 En data 1 de febrer de 2018 la Presidenta va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 La secretaria ha emès informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost del
2017.
1.3. En data.12 d’abril de 2018 la interventora acctal. va emetre informe sobre el
compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 12 d’abril de 2018 la interventora acctal. va emetre informe sobre el càlcul
dels objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:

1.5.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

16.797.582,27
865.160,66
17.662.742,93
16.024.667,88
15.366.620,00
14.712.698,99
10.905.334,10
10.886.118,56
3.826.580,43

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici:

1.954.114,29
0,00
1.941.865,26

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

3.838.829,46

12.249,03
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1.5.2. Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

16.797.582,27
865.160,66
17.662.742,93
15.956.184,22
0,00
0,00
11.103.453,46
4.852.730,76

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

2.819.261,51
120.695,59
2.360.956,80
337.609,12

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

5.190.339,88

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017
DRETS
RECONEGUTS
NETS

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

13.825.815,59
2.130.368,63
15.956.184,22
0,00
0,00
15.956.184,22

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

13.417.906,47
1.094.203,66
14.512.110,13
0,00
200.588,86
14.712.698,99

RESULTAT

407.909,12
1.036.164,97
1.444.074,09
0,00
-200.588,86
1.243.485,23
49.767,54
123.866,62
1.260.746,27
156.373,12
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1.5.4. Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/17
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària
(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

IMPORTS ANY
2.063.502,15
5.313.792,70
4.852.730,76
337.609,12
123.452,82
5.478.251,29
3.826.580,43
12249,03
1.639.421,83
478.701,90
478.871,91
170,01
1.420.341,66
45.593,37
1.260.746,27
114.002,02

1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 1.299.577,73 €. Estan formats pels
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren
com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de
finançament afectat:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos
afectats, amb el següent detall:
Concepte
INYPSA, S.A. Contracte redacció estudi i projecte constructiu adequació
abocament afluent Edar Tivenys
FCC Aqualia, SA. Contracte substitució i reparació col·lector en alta del
barranc de Molins a l'EMD Jesús.
FCC Aqualia, S.A. Col·lector Els Reguers
Dopec, S.L. Redacció projecte constructiu sanejament depuració dels nuclis
d'Aldover i Xerta
ENATE Enginyeria, S.L.P. Redacció projecte executiu construcció planta
envasos de transferència al Baix Ebre
Aprovació expedient contractació subministrament maquinària per la planta
d'envasos
Aprovació expedient contractació obres de construcció de la planta d'envasos
Ajuts complementàris ensenyament
Difusió turisme
Gestió Arxiu Històric Comarcal

Import
16.115,76
154.890,57
316.140,13
45.950,00
5.324,00
252.179,10
405.868,78
34.666,11
7.677,81
1.934,01
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Etecnic Movilidad Eléctrica SRL. Instal·lació punts de recàrrega de vehicles
elèctrics
TOTAL

-

20.000,00
1.260.746,27

Incorporació voluntària:

Concepte
Etecnic Movilidad Eléctrica SRL. Instal·lació punts de recàrrega de vehicles
elèctrics
Auloce. Pendent subscripció gestiona 2017
TOTAL

Import
29.889,66
8.941,80
38.831,46

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients,
una vegada acordada la distribució del superàvit.

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import d’1.444.455,30 € d'acord
amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

15.956.184,22
14.512.110,13
1.444.074,09
381,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.956.565,43
14.512.110,13
1.444.455,30
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S’ha de tenir en compte que aquesta capacitat de finançament es deguda als ingressos
que financen romanents afectats a incorporar a l’exercici següent i que ascendeixen a
1.260.746,27 €, per la qual cosa el resultat de la capacitat de finançament seria de
183.709,03 €

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell
que es desprèn de la liquidació del 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de
les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb
superàvit de la liquidació del 2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de
la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 26.987,20 €

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs

Liquidació
exercici 2016
9.900.941,82
0,00

Liquidació
exercici 2017
14.496.724,36
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00

0,00

0,00

0,00

9.900.941,82

14.496.724,36
0,00

8.953.218,13

13.556.085,67

0,00
0,00
7.101.115,07
641.915,23
1.210.187,83
0,00
0,00
947.723,69
0,021
967.625,89

0,00
0,00
8.147.611,90
504.145,19
4.904.328,58
0,00
0,00
940.638,69

0,00
0,00
967.625,89
940.638,69
26.987,20
-0,75%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de
les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
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Nivell de deute viu

(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
(-) CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
13.825.815,59
0,00
13.825.815,59
332.905,98
196.761,95
3,83%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 47,70 dies.

I. FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius,
les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic
financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició37

addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la
situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit
del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que figura a la part
expositiva.
Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
Tercer.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

PUNT 16è-. Moció presentada pels grups comarcal de PdCat i ERC en relació als
presos polítics.
Presenta la moció el Sr. Enric Adell
Un cop finalitzada la presentació de la moció, intervenen els diferents membres dels
grups comarcals.
En primer lloc el Sr. Segarra en nom del grup comarcal del PP, en el què manifesta que
el seu grup s’abstindrà.
En segon lloc, intervé el Sr. Jordan, que en nom del grup comarcal d’Entesa, manifesta
que el seu grup comarcal lamenta la situació política que estem vivint actualment, i
afegeix que aquesta situació s’hauria de solucionar políticament mitjançant el diàleg i no
judicialitzant la política com està passant actualment.
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El Sr. Jordan afegeix que el seu grup tal i com ha fet en les altres administracions
donarà suport aquesta moció, i fa una crida per demanar l’alliberament dels presos
polítics. Al mateix temps denúncia la repressió que estem vivint per part de l’estat, com
per exemple la vulneració dels drets humans dels presos polítics.
Per finalitzar el Sr. Jordan, remarca la importància del 7è punt d’aquesta moció, on diu
que és molt important que la societat civil catalana doni una resposta unitària, i què
siguem un sol poble.
En tercer lloc, intervé el Sr. Roig, com a portaveu del grup comarcal del PSC, que
manifesta que vivim en un país que té el cor encongit, voldria compartir unes paraules
del Sr. Miquel Iceta, i d’altres dirigents del nostre territori que, defugint de la confrontació,
que han manifestat públicament la seva tristor per la situació que vivim a Catalunya
Afegeix el Sr. Roig, en què manifesten que la seva posició de respecte a la legalitat, a
l’estat de dret i a la separació de poders, i la convicció que el conflicte polític només
poden trobar la solució política, volem mostrar el nostre més sincer respecte i
consideració amb els familiars dels polítics avui en presó preventiva, així com manifestar
que creiem que les mesures preventives de presó han estat desproporcionades, i també
com desmesurades han estat certes imputacions a les quals s’estan sometent.
Per finalitzar, el Sr. Roig demana que els membres del seu grup puguin votar de manera
separada.
En el següent torn de paraula intervé el Sr. Adell, portaveu del grup comarcal d’ERC, en
el què manifesta el suport del seu grup a la moció presentada conjuntament amb el
PDECAT, vol afegir que esta d’acord amb les paraules que ha dit anteriorment el Sr.
Jordan, i manifesta de nou que la política no es pot judicialitzar.
Per finalitzar intervé el Sr. Franch, portaveu del grup comarcal del PDECAT, que
evidentment dona ple suport a la moció presentada amb els seus companys d’ERC, i
afegeix que actualment estem vivint una dictadura, una dictadura en color, però al fi i al
cap una dictadura.
Estem vivint situacions com la de fa pocs dies a la Copa del Rei, on pel simple fet de
portar una samarreta groga t’obligaven a treure-te-la i lliurar-la a la policia, o fets com la
sentència a favor als membres del grup conegut com “la manada”, i expressa el seu
desig de poder viure en un país en llibertat d’expressió el més ràpid possible.
Un cop han intervingut tots els membres dels partits amb representació al Ple del
Consell, es realitza la votació del punt.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per
tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat
de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants
públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades
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Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta
Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi
fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari
que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i
civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà
prou barrots per silenciar-les.
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat
de les eleccions del 21 de desembre. L’estat, en lloc d’actuar com una democràcia
madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir
cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general
contra l' independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense
mesura. Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i
no com a súbdits.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta dels grups comarcals del PDECAT i
d’ERC, amb els vots a favor dels 9 membres presents del grup comarcal del PDECAT,
els 7 membres presents del grup comarcal d’ERC, de dos dels membres presents del
PSC ( Sr. Ramon Brull i la Sra. Roser Merlos) i el del membre del grup comarcal
d’Entesa, amb els vots en contra dels altres dos membres del grup comarcal del PSC
(Sr. Enric Roig i el Sr. Josep Mas), i amb l’abstenció del membre del grup comarcal del
PP, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.
Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
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Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè.- Instem a totes les entitats de la Comarca a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
Setè.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger Torrent, aquest consell comarcal vol mostrar el seu suport la crida unitària del
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els
drets i llibertats de la ciutadania”.
Vuitè
.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
PUNT 17è.- Propostes d’urgència
La presidenta presenta a votació per urgència les següents propostes:
A) Aprovar l’Addenda de Consum per a l’any 2018.
B) Acceptació de la subvenció de 101.937,50 euros per a l’operació Coordinació i
seguiment del PECT EbreBiosfera presentada en el Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, Projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT).
El Ple del consell acorda per unanimitat dels presents l’aprovació de la urgència i
debaten aquests dos punts.
A) Aprovar l’Addenda de Consum per a l’any 2018.
La Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia, té
competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris, i, d’acord
amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del Consum és
l’entitat pública que té assignades totes les competències que corresponen a la
Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia.
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L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de
desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi
de Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de:
- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la
millora dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris.
- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de
consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en
el que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure convenis
per compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al compliment de
llurs finalitats.
Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 28
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya, entre les quals d'acord amb el previst als
articles 25 c), hi ha l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar
l’Administració de la Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional (article
36.2).
Un dels objectius del Codi de consum de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei 22/2010,
de 22 de juliol, és que les persones consumidores i usuàries gaudeixin, com a mínim,
d’accés a un servi públic de consum en la seva comarca.
L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Baix Ebre en l’interès comú
d’impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de les
persones consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum, van signar en
data 28 de juliol de 2017el Conveni d’Encàrrec de Gestió de entre l’Agència Catalana del
Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la realització
d’actuacions en matèria de consum
El conveni que es va signar l’any passat té un període de vigència fins el 31 de
desembre de 2020 i preveu l’actualització econòmica anual. L’Agència catalana de
Consum ha proposat la signatura d’una addenda per a l’any 2018 que modifica la
clàusula vuitena, què fa referencia a la dotació econòmica. Inclou també una modificació
de l’annex II que estableix els criteris de valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió,
introduint un nou punt a valorar: l’organització, difusió i realització d’activitats
informatives i divulgatives
L’addenda d’actualització econòmica preveu una dotació de 47.539,79 €, que suposa un
increment considerable respecte el 2017 en que la dotació fou de 26.823,16 €
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Presidència, i per unanimitat dels
22 membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar Addenda de modificació per a l’any 2018 del Conveni d’encàrrec de
gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del
Baix Ebre, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.
ADDENDA DE MODIFICACIÓ PER A L’ANY 2018 DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ
ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA GENERALITAT AL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN MATÈRIA DE
CONSUM.
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REUNITS
D'una part, , directora de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, segons
nomenament efectuat mitjançant el Decret 221/2016, d’8 de març (DOGC 7076, de 10 de març),
en virtut de les competències de representació atribuïdes a l’article 9.1 de la Llei 9/2004, de 24 de
desembre, de creació de l’organisme autònom administratiu.
I de l'altra, la senyora Sandra Zaragoza Vallés, presidents del Consell Comarcal , al qual
representa segons nomenament de data 27 de desembre de 2017, en ús de les competències
que té atribuïdes per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per l’Acord del Ple del
Consell de data 27 d’abril de 2018.
En endavant, les entitats representades, seran considerades conjuntament com les Parts.
MANIFESTEN
Primer.- Les Parts van formalitzar, amb data , un conveni d’encàrrec de gestió per a la realització
d’actuacions definides en matèria de consum a la comarca i concretar-ne el procediment, les
tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions encomanades així com el finançament
corresponent a l’activitat encarregada.
El conveni esmentat és vigent fins el 31 de desembre de 2020 tot i ser prorrogable en els termes
que s’hi preveuen.
Segon.- Les Parts, a la clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió van establir la vigència
anual de la clàusula vuitena de finançament a efectes de preveure el seu encaix en els
pressupostos i de facilitar el control pertinent. En aquest sentit es va indicar que: “la
contraprestació econòmica que s’hi preveu, és vigent fins el 31 de desembre de 2017. Pels anys
successius, les parts han de formalitzar un acord o addenda anual de modificació d’aquesta
clàusula i la dels annexos que resultin afectats per tal de concretar el finançament i, per tant, la
contraprestació aplicable”.
Amb aquesta addenda es procedeix amb la modificació esmentada per a l’any 2018 i es ratifica el
interès de les Parts en continuar amb el conveni d’encàrrec de gestió i, a l’efecte, la formalitzen
amb subjecció a les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
Aquesta Addenda té per objecte la modificació, per a l’any 2018, de la clàusula vuitena del
conveni d’encàrrec de gestió fet per l’ACC al Consell Comarcal del Baix Ebre , el dia 28.07.2017,
per a la realització de les actuacions en matèria de consum a la comarca i té per finalitat la
previsió del finançament dels costos corresponents a l’activitat encarregada durant aquell any.
Segona.- Abast de la modificació del conveni d’encàrrec de gestió
Es modifica la clàusula vuitena del conveni d’encàrrec de gestió de durant l’any 2018, que tindrà
el següent redactat:
“Vuitena.1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de gestió
l’Agència Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell Comarcal del Baix Ebre,
per a l’any 2018, de a càrrec de la partida 6170/460000100/4610/0000 del seu pressupost.
2. L’import de la contraprestació indicat a l’apartat immediat anterior s’ha d’abonar mitjançant
transferència al Consell Comarcal en un compte bancari, comunicat amb antelació a l’Agència
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Catalana del Consum, degudament autoritzat i certificat per la seva Intervenció de fons. La
transferència s’ha de fer un cop signat el conveni o les seves addendes.
3. El càlcul del finançament de l’activitat encarregada és farà tenint en compte les disponibilitats
pressupostàries, el previst a la clàusula sisena i el nivell d’eficàcia, eficiència i efectivitat en el
desenvolupament de l’encàrrec de gestió.”
Tercera.- Vigència de la resta del conveni d’encàrrec de gestió
La resta de clàusules del conveni d’encàrrec de gestió subscrit entre les Parts el es manté vigent.
Quarta.- Vigència de l’addenda
Aquesta addenda de modificació és vigent fins el 31 de desembre de 2018.
I perquè així consti, i en prova de conformitat amb aquesta Addenda de modificació
del conveni d’encàrrec de gestió, les Parts la subscriuen mitjançant la signatura

Segon. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord
B) Acceptació de la subvenció de 101.937,50 euros per a l’operació Coordinació i
seguiment del PECT EbreBiosfera presentada en el Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT).
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril, va presentar una operació amb el títol “Coordinació i
seguiment del PECT EbreBiosfera” per un cost total de 390.750,00 dins del projecte
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre.
Que, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril, s’aprova aquesta operació
per un import de 203.875,00 euros) dins del projecte d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014- 2020,Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de la
Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre.
Que el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre accepta la subvenció de 101.937,50 euros
per a l’operació Coordinació i seguiment del PECT EbreBiosfera presentada en el
Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, Projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT).
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, que té atorgat el cofinançament FEDER concedit
per mitjà de la Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril de l’operació títol “Coordinació i
seguiment del PECT EbreBiosfera”, té el compromís d’aportar la quantitat de 101.937,50
euros per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació cofinançada pel FEDER.

PUNT 18è.- Informes de Presidència.
No se’n produeixen
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PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes
El Sr. Roig, agraeix la tasca feta per totes les persones de l’anterior govern i aquesta,
així com al personal que li pertoca, per la feina feta i pels resultats de la liquidació del
pressupost de 2017
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca
la sessió, sent 13:50 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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