ACTA 04/2021 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviño i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier
Pedret Ramos, Mercè (s’incorpora al punt 2n)
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Vallespí Cerveto, Francesc
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
Sent les 14:00 hores del dia 30 d’abril de 2021, es reuneixen sota la Presidència del
Sr. Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a
terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat
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convocada per Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de
data 27 d’abril de 2021
El president ha disposat:
L'article 46.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa: 3.
En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el funcionament normal del règim presencial de les sessions dels
òrgans col·legiats de les entitats locals, aquests, un cop apreciada la concurrència de
la situació descrita per l’alcalde o el president o qui vàlidament els substitueixi a
l’efecte de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, es poden constituir, fer
sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que
els seus membres participants es trobin en territori espanyol i en quedi acreditada la
identitat. Així mateix, s’ha d’assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la
sessió, i s’han de disposar els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o
secret d’aquelles segons escaigui legalment en cada cas. Als efectes anteriors, es
consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, les videoconferències, o
altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat
tecnològica, la participació política efectiva dels seus membres, la validesa del debat i
la votació dels acords que s’adoptin. La situació actual de risc per la població per la
propagacio del virus COVID19 es troba en un punt de gravetat per raó de la qual s'ha
decretat l'estat d'alarma i s'han adoptat diverses mesures de control de la mobilitat a fi
d'evitar contactes i contagis.
El President ha disposat el següent ordre del dia:
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
PUNT 2n.- Expedient 414/2021. Presa de possessió del nou conseller comarcal del
grup de Movem Terres de l'Ebre.
PUNT 3r.- Expedient 531/2021. Donar compte de Resolucions de Presidència.
PUNT 4rt.- Expedient 1751/2019. Aprovació, si s'escau, de l'acceptació de la
subvenció per al PECT EBREBIOTERRITORI.
PUNT 5è.- Expedient 422/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb l'ACA
per finançament del projecte d'emissari a l'Ametlla de Mar.
PUNT 6è.- Expedient 452/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al servei OFIDEUTE.
PUNT 7è.- Expedient 1804/2019. Aprovació, si s'escau, de la correcció d'errada en la
liquidació dels costos del SIS exercici 2019.
PUNT 8è.- Expedient 1810/2019. Aprovació, si s'escau, de la correcció d'errada en la
liquidació dels costos del SAD exercici 2019.
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PUNT 9è.- Expedient 344/2021. Donar compte de la Liquidació del Pressupost
comarcal de l'exercici 2020.
PUNT 10è.- Expedient 408/2021.Aprovació, si s'escau, del 5è expedient de modificació
de crèdits del pressupost de l'exercici 2021.
PUNT 11è.- Expedient 436/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar per al
finançament dels premis comarcals.
PUNT 12è.- Expedient 493/2021. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió al conveni signat
entre l'AEAT i la FEMP per a l'us de dades tributàries per les entitats locals.
PUNT 13è.- Expedient 1145/2020. Aprovació si s'escau de la Modificació d'Ordenança
Reguladora del Preu Públic del Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència.
PUNT 14è.- Expedient 477/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria
per a la formació d'una borsa de treball d'educador/a social.
PUNT 15è.- Expedient 15/2021. Aprovació, si s'escau, de l'Oferta Pública d'Ocupació
exercici 2021.
PUNT 16è.- 377/2021. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de compatibilitat a
personal laboral d'aquest Consell Comarcal.
PUNT 17è.- 530/2021. Mocio que presenta el grup comarcal del PSC pel finançament
de l'escolarització d'1 a 3 anys.
PUNT 18è.- Propostes d'urgència
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que
és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.

PUNT 1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels
consellers comarcals presents, l’acta 03/2021 de la sessió ordinària de data 26 de
març de 2021.

PUNT 2n. Expedient 414/2021. Presa de possessió del nou conseller comarcal
del grup de Movem Terres de l'Ebre.
El President del Consell anuncia que la Junta Electoral Central ha emès les
credencials del conseller comarcal el Sr. Francesc Vallespí Cerveto en substitució, per
la renúncia del Sr. Jordi Jordan Farnós.
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Seguidament passa a prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució,
d’acord amb l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General, en relació amb el
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
El President pregunta: “Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Conseller Comarcal amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia?”.
El Sr. Francesc Vallespí Cerveto respon: “ Sí, prometo per imperatiu legal, i em
comprometo a treballar pel benestar social, la igualtat i la justícia social a la nostra
comarca del Baix Ebre i al nostre país. També per imperatiu legal imposat prometo
llleialtat a la constitució, i encara per més imperatiu legal imposat lleialtat al Rei ”.
PUNT 3r. Expedient 531/2021. Donar compte de Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient
RP 2021-0091 1034/2020 -- Múltiples interessats -- COMPACTACIONS
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2020-2021 --

1034/2020

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient
RP 2021-0092 1035/2020 -- Múltiples interessats -- BAIXES AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2020-2021 --

1035/2020

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
RP 2021-0090 502/2021 -- CONTRACTACIÓ INTERINITAT DAVID
FERNANDEZ_ABRIL 2021. ÀREA ACTIVACIÓ
ECONÒMICA. -SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 91/2021 -Omissió de la funció interventora en l'expedient
RP 2021-0089
d'adjudicació de les AIM 2a, rev 2a i 3a adjudicació generjuny 2021 -SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 91/2021 -Omissió de la funció interventora en l'expedient
RP 2021-0088
d'adjudicació de les AIM pagament setembre-desembre
2020 -SIA 2126749 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 344/2021 -RP 2021-0087 Expedient per a l'aprovació de la liquidació del pressupost
de l'exercici 2020 -SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 490/2021 -RP 2021-0086 Expedient 4a. modificació per incorporació romanents de
crèdit exercici 2020 al pressupost de 2021 -SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
2657/2018 -- 40929385B Maria del Carmen Salamo Castells
RP 2021-0085
-- Contractació treballadora familiar Carmen Salamo Castells
-RP 2021-0084 SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 395/2021
-- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 5a adjudicació --

502/2021

91/2021

91/2021

344/2021

490/2021

2657/2018

395/2021
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RP 2021-0083 SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 188/2021
-- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 4a adjudicació --

188/2021

SIA 2165410 -- Expedient 1249/2020 -- U67234310 UTE
RP 2021-0082 BAIX EBRE-MONTSIA -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA UTE BAIX EBRE MONTSIA, PLANTA ENVASOS --

1249/2020

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
RP 2021-0081 81/2021 -- 40917032D LLUIS MARGALEF CONSARNAU -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 --

81/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
RP 2021-0078 81/2021 -- 40917032D LLUIS MARGALEF CONSARNAU -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 --

81/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
RP 2021-0080 81/2021 -- 40917032D LLUIS MARGALEF CONSARNAU -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 --

81/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
RP 2021-0079 81/2021 -- 40917032D LLUIS MARGALEF CONSARNAU -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 --

81/2021

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
RP 2021-0077 454/2021 -- Contractació Alvaro Dobarro Torres, educador
social servei intervencio socioeducatiu-servei diürn --

454/2021

SIA 2165359 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 99/2021 -RP 2021-0076 47621950J JORDI GARCIA FERRÉ -- JORDI GARCIA
FERRÉ. PETICIÓ D'OBERTURA D'ESPAI I COL.LOCACIO
DE PUBLICITAT EN VIA VERDA DEL BAIX EBRE --

99/2021

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 91/2021 -RP 2021-0075 Omissió de la funció interventora en l'expedient
d'adjudicació de les AIM 1a adj gener-juny 2021--

91/2021

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
RP 2021-0074 427/2021 -- CONTRACTACIÓ ORIENTADOR JOAN
GAS_AGUSTI BELDA_ABRIL2021. ÀREA ACTIVACIÓ
ECONÒMICA I OCUPACIÓ --

427/2021

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
RP 2021-0073 427/2021 -- CONTRACTACIÓ ORIENTADOR JOAN
GAS_AGUSTI BELDA_ABRIL2021. ÀREA ACTIVACIÓ
ECONÒMICA I OCUPACIÓ --

427/2021

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 190/2021
RP 2021-0072 -- AJUTS PER A L'ASSISTÈNCIA A LLARS D'INFANTS, 4a
adjudicació (convocatòria extraordinària) -SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 192/2021
-- AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS
RP 2021-0071
I/O MATERIAL CURRICULAR OBLIGATORI, 1a adjudicació
--

190/2021

192/2021

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient
RP 2021-0070 1035/2020 -- Múltiples interessats -- BAIXES AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2020-2021 --

1035/2020

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient
RP 2021-0069 1034/2020 -- Múltiples interessats -- COMPACTACIONS
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2020-2021 --

1034/2020
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SIA 2126658 -- Expedient 429/2021 -- 47859925F MARTA
RP 2021-0068 LLAÓ BORRELL -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS
MARTA LLAO BORRELL -SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 407/2021 -47623067A CINTA VALMAÑA CALBET -RP 2021-0067
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS CINTA VALMAÑA
CALBET --

429/2021

407/2021

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 359/2021 -RP 2021-0066 Contractació treballador social interina a mitja jornada per a
la ICIF Sra. Marta Paulino --

359/2021

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -RP 2021-0065 Expedient 425/2021 -- Ampliació contracte treballadora
familiar Mihaela Burlacu --

425/2021

SIA 2126658 -- Expedient 398/2021 -- 47822658T
RP 2021-0063 CRISTINA GIRON CARRILLO -- RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS CRISTINA GIRON CARRILLO --

398/2021

SIA 2165410 -- Expedient 385/2021 -- U67234310 UTE
BAIX EBRE-MONTSIA -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ
RP 2021-0064 D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
EN CAMIO CISTERNA - UTE BAIX EBRE MONTSIA,
PLANTA TRANSFERENCIA --

385/2021

PUNT 4t.- Expedient 1751/2019. Aprovació, si s'escau, de l'acceptació de la
subvenció per al PECT EBREBIOTERRITORI.
Que EL Consell Comarcal del Baix Ebre, en el marc de la convocatòria publicada per
la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost, va presentar un projecte d’especialització
i competitivitat territorial (PECT) amb un cost total de [introduïu el pressupost sol·licitat]
euros, amb el títol [introduïu títol del projecte].
Que, d’acord amb la Resolució de 12 d’abril de 2021 de la consellera de la
Presidència, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals
s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, s’aprova aquest PECT, per un import de 3.165.566,96 €
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, té atorgat el cofinançament concedit per mitjà
de la Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la
selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en
la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, per al PECT EbreBioterritori: Estructures i eines per a
la transformació econòmica de les Terres de l'Ebre basada en la implementació de
models de negoci innovadors que permeten i posen en valor l'aprofitament sostenible i
el desenvolupament del capital natural i humà, i té el compromís d’aportar la quantitat
d’1.582.783,48 € euros per tal de fer front a la resta del finançament del PECT.
Tal com estableix la base reguladora 14.6 de l’Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, en el
termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la
resolució definitiva, les entitats beneficiàries hauran d'acceptar expressament la6

subvenció, d'acord amb el model normalitzat, i presentar, mitjançant l'entitat
representant, el conveni de participació i, en tot cas, la memòria adaptada al
pressupost elegible, en cas de minoració de l'import de la subvenció sol·licitat com a
conseqüència de despesa no acceptada, i la documentació que els sigui requerida. En
el supòsit que alguna entitat proposada per ser beneficiària de la subvenció no
l'accepti, es considerarà que es renuncia de la totalitat del PECT sol·licitat
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de d’Actuació sobre el Territori, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció d’1.582.783,48 € euros, per al PECT EbreBioterritori:
Estructures i eines per a la transformació econòmica de les Terres de l'Ebre basada en
la implementació de models de negoci innovadors que permeten i posen en valor
l'aprofitament sostenible i el desenvolupament del capital natural i humà
Segon.- Aprovar el model de conveni de participació que ha de regular els drets,
obligacions i responsabilitats de les entitats signants en referència a l’execució efectiva
de les operacions del PECT esmentat, que s’adjunta.
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 5è.- Expedient 422/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
l'ACA per finançament del projecte d'emissari a l'Ametlla de Mar.
Amb data 27 d’octubre de 1999, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el Consell Comarcal
del Baix Ebre van signar un Conveni per raó del qual l’Ajuntament cedia al Consell
comarcal les instal·lacions i terrenys afectats de les seves estacions de pre-tractament
i emissaris d’aigües residuals, per tal que la corporació comarcal exercís, per
delegació, les competències municipals en matèria de sanejament d’aigües i en
matèria de control d’abocaments produïts per activitats classificades a la xarxa de
clavegueram, en els termes establerts en el Reglament regulador. Així, el CCBE en
exercici de les competències atribuïdes per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, és
l’administració competent titular del servei en matèria de sanejament d’aigües i en
matèria de control d’abocaments produïts per activitats classificades a la xarxa de
clavegueram del municipi de l’Ametlla de Mar.
L’ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures administratives,
fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC
les funcions i competències relatives a la programació, la promoció, l’aprovació,
l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de
Catalunya, l’ordenació del servei de sanejament, l’acció concertada de les actuacions
de les administracions competents en matèria de sanejament l’administració i la
distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.
L’actuació «Ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de Mar» està inclosa en el Programa de
mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
(2016-2021).
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En data 24 de març de 2021, l’ACA ha tramès al Consell Comarcal el model de
conveni per l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la
determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per
a la redacció del projecte constructiu de la “Remodelació de l’emissari submarí de
l’Ametlla de Mar», que ha estat informat favorablement pels tècnics.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Gestió Ambiental i Sector Primari, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
redacció del projecte constructiu de la “Remodelació de l’emissari submarí de l’Ametlla
de Mar” CV21000023, que tot seguit s’adjunta
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 6è.- Expedient 452/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al servei OFIDEUTE.
L’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
estableix com a objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la
gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i,
especialment, les relatives a les actuacions públiques en matèria d’habitatge, garantint
la proximitat al territori. L’article 3.1.q) de la mateixa Llei, atorga a l’Agència la funció
d’evitar que cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics i garantir
l’estabilitat i la seguretat de les persones residents més vulnerables.
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, davant els problemes de la ciutadania per
fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra
d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer i d’impagament,
i amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial, va
impulsar el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari (en endavant Ofideute),
amb l’objectiu d’atendre les consultes de la ciutadania respecte a les dificultats
relacionades amb el manteniment del seu habitatge i el pagament dels seus préstecs
hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual i sobre les seves
responsabilitats contractuals. També els ofereix la possibilitat d’intercedir entre famílies
i entitats creditores titulars dels préstecs o propietàries dels habitatges, per arbitrar
solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats,
que possibilitin el manteniment de la família en l’habitatge, el retorn del crèdit o deute
acumulat, o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del contracte.
2.
3. Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a l’habitatge de la ciutadania
s’encarreguen de fer el primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de
l’habitatge. És per això que han de facilitar les mesures encaminades a reduir el
nombre de procediments d’execució hipotecària i de demandes per impagament de les
rendes de lloguer que finalitzin amb la pèrdua de l’habitatge
4.
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En aquest marc, en data 8 de gener de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre relatiu
al Servei d’Assessorament del deute hipotecari i, des de aquell moment el Consell
Comarcal en col·laboració amb l’Agència ha prestat el servei d’intermediació i
assessorament. Aquest conveni s’ha anat prorrogant de forma tàcita any darrera any,
tal i com preveia la clàusula sisena del mateix.
No obstant, l’article 49 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic regula que aquest any finalitzarà la vigència d’aquells convenis que s’hagin
pactat de manera indefinida i, per tant, no es possibilitarà una nova pròrroga tàcita, per
la qual cosa cal procedir a la signatura d’un nou conveni de col.laboració.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de d’Activació Econòmica i Esports, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració a signar amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, que té per objecte la prestació un servei d’atenció i assessorament a les
persones amb dificultats de pagament davant d’entitats creditores dels préstecs
hipotecaris o de les rendes de lloguer dels seus habitatges habituals i permanents, així
com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que planteja la
ciutadania i facilitar-li la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit
hipotecari, que s’adjunta.
Segon. Nomenar representants a la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula
cinquena del conveni, la Sra. Ma. Cinta Llaó Llaó i el Sr. Josep Antoni Navarro Serra.
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 7è.- Expedient 1804/2019. Aprovació, si s'escau, de la correcció d'errada
en la liquidació dels costos del SIS exercici 2019.
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
26 de març de 2021, va aprovar el resultat final de la liquidació per la prestació dels
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents que
correspon a cada Ajuntament, d’acord amb el resum que consta seguidament
NOM
AJUNTAMENT DE L'ALDEA
AJUNTAMENT D'ALDOVER
AJUNTAMENT D'ALFARA DE CARLES
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR
AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA
AJUNTAMENT DE BENIFALLET
AJUNTAMENT DE CAMARLES
AJUNTAMENT DE DELTEBRE

PREVISIÓ
13.273,55
2.688,72
1.180,73
21.820,98
10.523,87
2.290,87
10.517,45
36.913,75

COBRAT
13.273,55
2.688,72
0,00
4.762,36
0,00
0,00
0,00
18.456,87

PENDENT
0,00
0,00
1.180,73
17.058,62
10.523,87
2.290,87
10.517,45
18.456,88

LIQUIDACIÓ
2020
-563,93
-114,23
-50,17
-927,06
-447,11
-97,33
-446,83
-1.568,29

PENDENT
2020
-563,93
-114,23
1.130,56
16.131,56
10.076,76
2.193,54
10.070,62
16.888,59
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AJUNTAMENT DE PAULS
AJUNTAMENT DEL PERELLO
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE TIVENYS
AJUNTAMENT DE XERTA

1.799,97
9.185,92
37.111,58
2.829,89
3.753,94
153.891,22

0,00
0,00
21.831,68
2.546,90
3.378,55
66.938,63

1.799,97
9.185,92
15.279,90
282,99
375,39
86.952,59

-76,48
-390,26
-1.098,72
-120,22
-159,49
-6.060,12

1.723,49
8.795,66
14.181,18
162,77
215,90
80.892,47

A petició de l’Ajuntament de Roquetes, un cop revisades les dades obrants en la
comptabilitat comarcal, s’ha observat una errada en l’import pagat per aquest
ajuntament, per la qual cosa cal esmenar l’acord adoptat.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Serveis a les Persones, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Esmenar l’acord adoptat en sessió de data 26 de març, de la manera
següent:
On diu:
NOM

PREVISIÓ

AJUNTAMENT DE ROQUETES

37.111,58

COBRAT
21.831,68

PENDENT LIQUIDACIÓ 2020
15.279,90

-1.098,72

PENDENT
2020
14.181,18

Ha de dir:
NOM

PREVISIÓ

AJUNTAMENT DE ROQUETES

37.111,58

COBRAT
33.400,42

LIQUIDACIÓ
2020
3.711,16
-1.098,72

PENDENT

PENDENT
2020
2.612,44

Segon. Aprovar el resultat final de la liquidació per la prestació dels serveis
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents que correspon
a cada Ajuntament, que serà la següent:
NOM
AJUNTAMENT DE L'ALDEA
AJUNTAMENT D'ALDOVER
AJUNTAMENT D'ALFARA DE CARLES
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR
AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA
AJUNTAMENT DE BENIFALLET
AJUNTAMENT DE CAMARLES
AJUNTAMENT DE DELTEBRE
AJUNTAMENT DE PAULS
AJUNTAMENT DEL PERELLO
AJUNTAMENT DE ROQUETES
AJUNTAMENT DE TIVENYS
AJUNTAMENT DE XERTA

PENDENT
2020
-563,93
-114,23
1.130,56
16.131,56
10.076,76
2.193,54
10.070,62
16.888,59
1.723,49
8.795,66
2.612,44
162,77
215,90
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Tercer. Notificar l’acord als ajuntaments de la comarca inclosos en el servei comarcal
i facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 8è.- Expedient 1810/2019. Aprovació, si s'escau, de la correcció d'errada
en la liquidació dels costos del SAD exercici 2019.
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
26 de març de 2021, va aprovar el resultat final de la liquidació per la prestació del
servei d’ajuda a domicili que correspon a cada Ajuntament, d’acord amb el resum que
consta seguidament:
NOM
AJUNTAMENT L'ALDEA
AJUNTAMENT ALDOVER
AJUNTAMENT ALFARA DE
CARLES
AJUNTAMENT L'AMETLLA
DE MAR
AJUNTAMENT L'AMPOLLA
AJUNTAMENT BENIFALLET
AJUNTAMENT CAMARLES
AJUNTAMENT DELTEBRE
AJUNTAMENT PAÜLS
AJUNTAMENT PERELLÓ
AJUNTAMENT ROQUETES
AJUNTAMENT TIVENYS
AJUNTAMENT XERTA
TOTAL

PREVISIÓ LIQUID.
2020
2019
4.795,70
10.434,60

COBRAT
4.316,13
10.434,60

LIQUIDACIÓ
2020
479,57
1.949,22
0,00
1.211,80

PENDENT

0,00

0,00

0,00

761,16

21.311,88

0,00

21.311,88

6.272,86

6.554,83

24.023,29
1.389,70
10.363,44

728,31
10.366,09
10.524,19
10.368,38
2.993,36
11.562,38
2.669,26
154,41
1.151,49

619,88
639,56
-844,63
8.553,59
57,24
320,39
6.629,17
-316,14
-1.133,11

98.944,58

72.309,32

24.720,99

7.283,14
10.366,09
10.524,19
52.230,97
2.993,36
11.562,38
26.692,55
1.544,11
11.762,64 -247,71
171.501,61

0,00
0,00
41.862,59

0,00
0,00

PENDENT
2020
2.428,79
1.211,80
761,16
27.584,74
1.348,19
11.005,65
9.679,56
18.921,97
3.050,60
11.882,77
9.298,43
-161,73
18,38
97.030,31

A petició de l’Ajuntament de Deltebre un cop revisades les dades obrants en la
comptabilitat comarcal, s’ha observat una errada en l’import pagat per aquest
ajuntament, per la qual cosa cal esmenar l’acord adoptat.
Per tot l’exposat, vist l’informe que al respecte ha emès la interventora comarcal, la
comissió informativa comarcal de serveis a les persones informa favorablement
l’expedient i proposa al Ple del Consell que adopti els acords següents:
Primer.- Esmenar l’acord adoptat en sessió de data 26 de març, de la manera
següent:
On diu:
NOM
AJUNTAMENT DELTEBRE

PREVISIÓ LIQUID.
2020
2019
52.230,97

COBRAT
41.862,59

LIQUIDACIÓ
2020
10.368,38
8.553,59

PENDENT

PENDENT
2020
18.921,97

Ha de dir:
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NOM
AJUNTAMENT DELTEBRE

PREVISIÓ LIQUID.
2020
2019
52.230,97

COBRAT
26.115,48

LIQUIDACIÓ
2020
26.115,49
8.553,59

PENDENT

PENDENT
2020
34.669,08

Segon. Aprovar el resultat final de la liquidació per la prestació del servei d’ajuda a
domicili que correspon a cada Ajuntament, que serà la següent:
NOM
AJUNTAMENT L'ALDEA
AJUNTAMENT ALDOVER
AJUNTAMENT ALFARA DE CARLES
AJUNTAMENT L'AMETLLA DE MAR
AJUNTAMENT L'AMPOLLA
AJUNTAMENT BENIFALLET
AJUNTAMENT CAMARLES
AJUNTAMENT DELTEBRE
AJUNTAMENT PAÜLS
AJUNTAMENT PERELLÓ
AJUNTAMENT ROQUETES
AJUNTAMENT XERTA

PENDENT
2020
2.428,79
1.211,80
761,16
27.584,74
1.348,19
11.005,65
9.679,56
34.669,08
3.050,60
11.882,77
9.298,43
18,38

Tercer. Notificar l’acord als ajuntaments de la comarca inclosos en el servei comarcal
i facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 9è.- Expedient 344/2021. Donar compte de la Liquidació del Pressupost
comarcal de l'exercici 2020.
1. La Presidència ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com
encarregar a la intervenció comarcal l’elaboració dels documents necessaris per a
formar i l’emissió dels informes corresponents.
2. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la
liquidació del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament
sostenibles, de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions
formulades per la intervenció i de les anomalies amb omissió del tràmit de fiscalització.
3. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
3.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:

18.050.368,17
809.774,40
18.860.142,57
16.669.177,41
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Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

16.669.177,41
16.395.477,81
14.016.335,87
13.845.475,55
2.550.002,26

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:

3.139.771,26
-13.891,27
3.057.996,27
67.883,72

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

2.617.885,98

3.2. 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:

18.050.368,17
809.774,40
18.860.142,57
17.066.355,29
5.854,70
5.854,70
13.420.423,60
3.645.931,69

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

4.754.649,59
147.458,85
3.570.221,34
1.036.969,40

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

4.682.901,09

3.3. Resultat pressupostari ajustat :

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2020
DRETS
RECONEGUTS

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

16.052.292,54
1.014.062,75
17.066.355,29
0,00
0,00
17.066.355,29

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

AJUSTOS

15.385.405,15
956.458,20
16.341.863,35
863,00
52.751,46
16.395.477,81

RESULTAT

666.887,39
57.604,55
724.491,94
- 863,00
-52.751,46
670.877,48

72.922,29
97.944,54
248.095,91
593.648,40
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3.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
ROMANENT DE TRESORERIA 2020
(+) Fons líquids a la tresoreria

1.204.564,43

(+) Deutors pendents de cobrar a fi d'exercici
Pressupost ingressos. Pressupost corrent
Pressupost ingressos. Pressupostos tancats
D'altres operacions no pressupostàries

4.731.735,11
3.645.931,69
1.036.969,40
48.834,02

(-) Creditors pendents de pagament a fi d'exercici
Pressupost despeses. Pressupost corrent
Pressupost despeses. Pressupostos tancats
D'altres operacions no pressupostàries

2.550.002,26
67.883,72
2.005.978,98

4.623.864,96

-490.498,59
- Ingressos realitzats pendents aplicació definitiva
+Pagaments realitzats pendents aplicació

492.820,22
2.321,63

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

821.935,99

II Saldos dubtos cobrament
III Excès de finançament afectat

49.702,97
248.095,91

Romanent de tresoreria per a finançar despeses generals

524.137,11

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413) són 262.747,24 €
mentre que els creditors per devolucions d’ingressos (compte 418) són 10.468,39 €.
Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustats seria:

Romanent de tresoreria per a despeses generals
Saldo compte 413
Saldo compte 418
Préstec plans d'ajust afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat

2020
524.137,11
262.747,24
10.468,39
0
250.921,48

3.5. Estalvi net:

+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments
urbanístics" i altres)

2020
16.051.429,54

0,00
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- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)
- Anualitat teòrica
ESTALVI NET

15.378.407,60
126.699,83
27.668,15
772.053,62

3.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 271.448,82 €. 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:

ENSE
SAI
SANEJA
SANEJA
SANEJA
SANEJA
SOC
SOC
SOC
GOV

-

326
491
161
161
161
161
241
241
241
336

Aplicació pressupostaria
48002 Ajuts complementaris ensenyament
22706 Contractació protecció de dades + ENS
62302 Redacció projecte sanejament Aldover-Xerta
62305 Redacció projecte sanejament Bítem
62306 Redacció projecte sanejament Paüls
62307 Redacció projecte sanejament Campredó
22606 Seminaris i cursos Baix Ebre Avant
22706 Estudis Baix Ebre Avant
22709 Contractació servei consultoria pla reactivació
22706 Inventari espais històrics guerra civil
TOTAL

Import
64.887,31
1.045,44
6.000,00
39.438,00
39.564,00
39.228,00
6.462,96
21.175,00
29.438,09
857,11
248.095,91

Incorporació voluntària:

GOV
ADMIN
GOV
ADMIN
UBASP

336
925
925
920
231

Aplicació pressupostaria
22706 Inventari espais històrics guerra civil
48900 Subvencions entitats i associacions
48900 Subvenció entitats
21602 Software noves aplicacions informàtiques
22105 Programa tiquet fresc
TOTAL

Import
3.014,89
5.938,80
1.900,00
5.025,91
7.473,31
23.352,91

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
Un cop incorporats els romanents voluntaris que procedeixen de contractes i/o
resolucions atorgats durant l’exercici 2020 i els imports dels comptes 413 i 418 el
romanent de tresoreria per a despeses generals és de 227.568,57 €.
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3.7. 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 528.555,34 € d'acord
amb el detall:
. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Altres
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

17.065.492,29
16.341.863,35
723.628,94
-2.651,97
0,00
0,00
-10.468,39
181.953,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.052.371,93
16.523.816,59
528.555,34

3.8 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 el PEF del 2019 amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2020
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -102.331,51 € :

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos

Liquidació
exercici 2019
15.511.465,23

Liquidació
exercici 2020
16.336.746,77
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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
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

80.794,00

181.953,24

80.794,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.953,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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 d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

15.592.259,23

16.518.700,01
0,00

14.637.746,64

15.461.855,91

0,00
0,00
8.351.005,83
625.623,03
5.661.117,78
0,00
0,00
954.512,59
0,000
954.512,59

253.230,17
0,00
9.012.627,19
497.761,78
5.698.236,77
0,00
0,00
1.056.844,10

0,00
0,00
954.512,59
1.056.844,10
-102.331,51
10,72 %

3.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
3.9.1 Deute públic:
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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 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és de 5,83 % d’acord amb el detall:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
16.051.429,54
0,00
16.051.429,54
106.451,27
828.671,49
5,83 %

3.9.2. Període mig de pagament
El PMP de l’exercici és:
Període

PMP (dies)

1r. T 2020

38,97

2n. T 2020

48,38

3r. T 2020

47,50

4t. T 2020

22,85

3.10. Informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les
objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en
matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de
fiscalització
1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat local
contràries a objeccions:
Cap
2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos:
Cap
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3. Informe sobre omissió de la fiscalització :
Data informe
07/02/2020
07/02/2020
11/02/2020
14/02/2020
20/02/2020
25/02/2020
27/02/2020
20/03/2020
20/04/2020
05/05/2020
21/05/2020
28/05/2020
23/07/2020
03/11/2020

Descripció
Factures 2019 encomana residus
Factures 2019 encomana residus
Certificació obra d’adequació efluent EDAR Tivenys fase II
Facturació residus novembre 2019
Nòmina gener 2020
Factures diverses
Factura servei salubritat 2019
1a. i 2a. adjudicació ajuts llibres escolars curs 19/20
Factura servei menjador escolar novembre 19
Factures inversions i gestió mediambiental
AIM curs 19/20 febrer, març i regularitzacions
2a. Adjudicació AID curs 19/20
1a. Adjudicació AID curs 19/20
AIM curs 19/20 març i anteriors

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació
a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments
pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
-

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.

-

Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, així com la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/1990 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 i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
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Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. 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.
6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit
pressupostari, i disposa que 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 disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit.
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de
les Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha
liquidat l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a
despeses generals positiu i el seu període mig de pagament no supera el valor de 30,
podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses
pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb
el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent, sempre que
així s’habiliti per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei de Pressupostos
generals de l’Estat.
8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el superàvit
pressupostari de les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb allò establert a la
DA 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament del
2020, sempre que no superi l’import que determini el Ministeri, es podrà destinar
exclusivament a:
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció
social”, sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD
8/2020
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix
que l’import màxim que podrà destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com
a màxim, l’equivalent al 20% del saldo positiu que quedi una vegada deduït al
superàvit l’import de les despeses pendents d’aplicar al pressupost, l’import derivat de
l’aplicació de l’article 12.5 de la LOEPSF i l’import pendent d’executar de les inversions
financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit del 2018.
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10. L’article 6 del RD 20/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria
d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats
locals podran destinar al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any
2019 que resulti de l’aplicació de les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a
de la LOEPSF per a finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb
etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s’acrediti que no existeixen vehicles
ZERO que compleixin amb les necessitats mínimes de servei, en aquest cas, podran
substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a
l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics de
recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil,
prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: que
les entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització
d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat
nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de les
mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament
previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la
liquidació de l'exercici 2020.
12. 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.
13. 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.
14. La disposició addicional setzena 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 anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al
Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris
establerts a la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.
15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en
matèria de gestió pressupostària:
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•
•
•
•

La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del
pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en
aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta
d'inclusió de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri
d'acord amb l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en
aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020
sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.
18. La DA 108a de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, General de pressupostos de
l’estat de 2021 disposa que Si l'entitat local liquida l'exercici 2020 amb estalvi net
negatiu o endeutament superior al 75% dels seus ingressos corrents liquidats
ajustats en l'exercici immediat anterior, l'entitat local, mitjançant acord del seu Ple, ha
d'aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute per corregir, en un
termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi net o el volum d'endeutament,
respectivament.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020
2. La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix la regla de la despesa, per
la qual cosa el Ple de la corporació hauria d’aprovar un Pla Econòmic Financer.
No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i
deute públic per al període 2020-2021 ratificats per l’Acord del Congrés dels Diputats
de 20 d’octubre de 2020, no resulten d’aplicació les mesures correctives que estableix
la LOEPSF i no s’haurà d’elaborar un pla econòmic financer.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
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PUNT 10è.- Expedient 408/2021.Aprovació, si s'escau, del 5è expedient de
modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2021.
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats sobre
els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la
resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda
justificat en la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució.
Considerant que es va emetre Memòria de la Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre
el càlcul l'Estabilitat Pressupostària.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats sense que es vegi pertorbat el
respectiu servei i transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord
amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació
pressupostària
ADMIN 920 22706
ADMIN 920 62600
ENSE 326 48008
PECT 439 62600
UBASP 231 22100
VIVER 433 61200

Descripció
Estudis i treballs tècnics
Compra equips informàtics
Ajuts ensenyament curs 21/22
Compra equips informàtics PECT
Subministraments pisos socials
Obres arranjament viver
TOTAL

Import
36.300,00
5.000,00
859.492,63
2.000,00
2.000,00
4.000,00
908.792,63

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Descripció
pressupostària
AMBI
165 61300 Punts recàrrega

Import
54.385,23
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CIDTBE
PECT
PECT
PECT
SIS
SIS
SIS
UBASP
VERDA
VERDA

432
439
439
439
231
231
231
231
432
432

21200
13100
16000
22706
22698
13100
16000
20200
61000
62300

Manteniment edifici Ebreterra
Personal temporal PECT
Seguretat social personal PECT
Contractacions externes PECT
Menjadors centres oberts
Personal temporal serveis socials SIS
Seguretat social serveis socials SIS
Lloguer pisos socials
Inversions via verda asfaltat
Inversions via verda (enllumenat)
TOTAL

11.000,00
4.348,00
1.424,00
7.392,00
4.440,00
5.784,08
1.840,80
1.000,00
5.000,00
15.000,00
111.614,11

TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT
Aplicació
pressupostària
GOV
491 16000
PECT
439 13100
PECT
439 16000
PECT
439 22706
SOC
433 16000
TERRI
171 13000
TERRI
171 16000
UBASP
231 48005
UBASP
231 13000
UBASP
231 16000

Descripció
Seguretat social personal eventual
Personal temporal PECT
Seguretat social personal PECT
Contractacions externes PECT
Seguretat social dinamització econòmica
Personal fix àrea territori
Seguretat social àrea territori
Tarjeta solidaria
Personal fix serveis socials
Seugretat social serveis socials UBASP
TOTAL

Import
750,00
4.348,00
1.424,00
7.392,00
50,00
265,00
150,00
70.000,00
6.470,00
5.310,00
96.159,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:
Altes en concepte d'Ingressos
Concepte
34102
34102
45030
45102
46200
49100
87000

Descripció
Preu públic pisos serveis socials
Preu públic pisos serveis socials
Addenda ensenyament curs 21-22
Subvenció ICAEN
Ajuntaments, aportació serveis comarcals
Subvenció PECT
Romanent de tresoreria
TOTAL

Import
2.000,00
1.000,00
859.492,63
21.754,08
12.064,88
13.164,00
110.931,15
1.020.406,74

I a transferències en disminució:
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Transferències en disminució
Aplicació pressupostària
Descripció
UBASP 231 22105 Tiquet fresc
GRAL
929 50000 Fons contingència i altres imprevistos
TOTAL

Import
70.000,00
26.159,00
96.159,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que
haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
PUNT 11è.- Expedient 436/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar per al
finançament dels premis comarcals.
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats sobre
els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la
resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda
justificat en la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució.
Considerant que es va emetre Memòria de la Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre
el càlcul l'Estabilitat Pressupostària.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer- Aprovar el conveni a signar amb ACCIONA AGUA S.A.U per raó del qual
aquesta empresa es compromet a col·laborar amb EL CONSELL COMARCAL
mitjançant una aportació econòmica de 4.875 euros per destinar-los íntegrament i
amb caràcter exclusiu al desenvolupament dels Premis Comarcals del Baix Ebre,
any 2021.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL
ENTRE L’EMPRESA ACCIONA AGUA S.A.U
I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Tortosa,
REUNITS
D’una banda l’empresa ACCIONA AGUA S.A.U , domiciliada a la ciutat de Alcobendas
(Madrid), amb adreça Avda. Europa 22 , amb CIF núm. A-95113361 i representada pel Sr.
Antonio Pozo Carmona amb DNI núm. 53082919-T 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 Sr. Xavier Faura Sanmartín amb DNI 40921769Pen la seva qualitat de Presidenta
del CONSELL COMARCAL, fent ús del Poder atorgat a favor seu en data 15 de juliol de
2019, 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, la
implicació de les entitats social sense ànim de lucre, els alumnes de batxillerat dels
instituts, i el teixit format per la gent gran de la comarca del Baix.
III.

Que l’Empresa coneix les iniciatives del CONSELL COMARCAL, i específicament té interès
a col·laborar amb els Premis Comarcals de del Baix Ebre, any 2021.
Premis Comarcals Recerca
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..
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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 en un acte únic, durant el mes de
desembre del 2021 a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre , C/Barcelona, 152. 43500
Tortosa.
Import : 1.500€
Premis Comarcal d’Emprenedoria 2021
L’objecte d’aquesta convocatòria, és la concessió del Premi a l’emprenedoria, destinat a
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.
Aquest concurs és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre i de Baix Ebre Innova
SL i pretén fomentar l’esperit emprenedor i innovador, impulsar la generació d’idees que
solucionin necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en
productes o serveis reals i ampliar l’oferta de llocs de treball .
Import: 1.500€
Premi comarcal de la Solidaritat 2021
Objecte d’aquest premi es fer un reconeixement a les associacions / entitats sense ànim
de lucre, i premiar la millor iniciativa social i/o solidària de l’any 2020 de la comarca del Baix
Ebre.
Import: 1.500 €
Premi comarcal de la fotografia 2021
L’objecte d’aquestes bases és regular el Premi de fotografia del Consell Comarcal del Baix
Ebre a les persones que presentin les fotografies més representatives del Baix Ebre i que
mostrin les qualitats que fan de la comarca una terra estimada i valorada per la seva gent, allò
que ens identifica, genera caràcter i esdevé la nostra identitat.
Import : 375€
Els premis Comarcals d’Emprenedoria, Solidaritat i fotografia s’entregaran en un acte
conjunt durant el mes de desembre del 2021 a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre ,
C/Barcelona, 152. 43500 Tortosa.
IV. Que en virtut d’això anteriorment exposa ACCIONA AGUA S.A.U i EL CONSELL
COMARCAL acorden subscriure el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ d’acord amb
les següents:
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CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
En virtut del present conveni, ACCIONA AGUA S.A.U es compromet a col·laborar amb EL
CONSELL COMARCAL mitjançant una aportació econòmica de 4.875 euros (quatre mil
dos-cents setanta euros) que aquest últim destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu al
desenvolupament dels Premis Comarcals del Baix Ebre, any 2021., i atorgarà a ACCIONA
AGUA S.A.U els privilegis que es detallen a l’Annex 1.
SEGONA.- APORTACIÓ ECONÒMICA i FORMA DE PAGAMENT
ACCIONA AGUA S.A.U aportarà AL CONSELL COMARCAL, en concepte de col·laborador
la quantitat de 4.875 euros per al desenvolupament dels Premis Comarcals del Baix Ebre,
any 2021.
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 ACCIONA AGUA S.A.U.
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 2020, 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 ACCIONA AGUA S.A.U.
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 ACCIONA AGUA S.A.U 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.
ACCIONA AGUA S.A.U 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
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EL CONSELL COMARCAL destinarà tots els recursos, humans i/o materials, que resultin
necessaris per a l’acompliment dels objectius dels Premis Comarcals del Baix Ebre, any
2021 i que aniran per compte i càrrec exclusiu.
ACCIONA AGUA S.A.U 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 ACCIONA AGUA S.A.U 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
Qualsevol informació o material relacionat amb l’execució del present conveni proporcionat
per ACCIONA AGUA S.A.U, 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 ACCIONA AGUA S.A.U.
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 ACCIONA AGUA S.A.U instés la resolució per aquesta causa, podrà cancel·lar tots
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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.
Antonio Pozo, per part de ACCIONA AGUA S.A.U, i Sra. Neus Guiu com gerent 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 ACCIONA AGUA S.A.U 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 d ACCIONA AGUA S.A.U e , un informe detallat de la col·laboració i tota la
documentació justificativa que acrediti l’aplicació de l’aportació econòmica a les finalitats
establertes.
- A no danyar sota cap concepte la imatge de ACCIONA AGUA S.A.U. Tot plegat sense perjudici
de portar a terme tot allò que mostra el present document.
Per la seva banda. ACCIONA AGUA S.A.U es compromet a:
- Col·laborar amb la difusió del projecte en qüestió
- Lliurar els logotips de ACCIONA AGUA S.A.U i sotmetre a revisió tota la documentació en la
qual EL CONSELL COMARCAL vulgui incloure el nom/logotip de ACCIONA AGUA S.A.U.
Abonar les quantitats estipulades a les condicions establertes en el present conveni, sempre
que s’acompleixi allò establert.
DESENA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI
ACCIONA AGUA S.A.U podrà resoldre el present conveni, i EL CONSELL COMARCAL està
obligat a restituir l’import de les aportacions realitzades per ACCIONA AGUA S.A.U en els
supòsits següents:
•
En el cas que per qualsevol causa aliena a ACCIONA AGUA S.A.U 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 ACCIONA AGUA S.A.U l’informe
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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 ACCIONA AGUA S.A.U.
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 ACCIONA AGUA S.A.U estimi
causats en veure’s danyat el seu nom i prestigi.
ONZENA.- 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.
I en prova de conformitat de tot això precedent, ambdues parts el signen per duplicat
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 12è.- Expedient 493/2021. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió al conveni
signat entre l'AEAT i la FEMP per a l'us de dades tributàries per les entitats
locals.
Per acord plenari de data 21 de febrer de 2003, es va aprovar la signatura d’un
conveni de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la
utilització d’internet en matèria de cessió d’informació tributària al Consell Comarcal
del Baix Ebre, per a la gestió dels diferents tipus d’ajuts que s’atorguen des d’aquesta
administració, preferentment ajuts per a l’adquisició de llibres escolars i per a
l’assistència a menjadors. Posteriorment, el Consell Comarcal del Baix Ebre es va
adherir al Conveni marc subscrit entre l’Agencia Tributària i la Federación Española de
Municipios y Provincias per al subministrament d’informació de caràcter tributari a les
administracions locals. Per aplicació de la disposició addicional octava de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, aquests convenis han estat
extingits, per la qual cosa cal procedir a tramitar una nova adhesió
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Amb data 3 d’abril de 2021, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat els nous
convenis subscrits entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Federación
Española de Municipios y Provincias pel que fa al subministrament d’informació de
caràcter tributari a les entitats locals i pel que fa a l’intercanvi d’informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre al conveni subscrit entre
l’Agència Estatal d’Administració Tributària y la Federación Española de Municipios y
Provincias, pel que fa al subministrament d’informació de caràcter tributari a les
entitats locals, publicat al BOE núm. 80, de 3 d’abril de 2021.
Segon. D’acord amb el que preveu la clàusula setena del conveni esmentat, nomenar
la Sra. Ma. Cinta Lluís Ferré com a interlocutor únic davant l’Agència Tributària, amb la
finalitat de poder resoldre qualsevol aspecte o incidència relacionat amb l’aplicació del
conveni.
Tercer. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 13è.- Expedient 1145/2020. Aprovació si s'escau de la Modificació
d'Ordenança Reguladora del Preu Públic del Servei d'Acolliment Residencial
d'Urgència.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 18.12.2020, va acordar
aprovar inicialment l'establiment de preus públics i l'ordenança reguladora Ordenança
núm. P9. PREU PÚBLIC DEL SERVEI D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGÈNCIA
El text actual de l’Ordenança preveu:
Article 4. Indicador de referència
Quota fixa : 150€/mensuals al que caldrà afegir les despeses dels subministraments. La quota
fixa està subjecta al copagament del punt 5.2. Els subministraments aniran en tot cas a càrrec
dels usuaris.

Aquesta quota estava referenciada al preu que el Consell Coamrcal del Baix Ebre ha
de satisfer a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per l’ocupació de l’habitatge en el
qual s’ha establert el servei residencial d’urgència.
Ara, però, l’Agència de l’Habitatge de de Catalunya i el Consell Coamrcal del Baix
Ebre han ampliat la col·laboració i l’ens comarcal pot habilitar un nou espai com a
habitatge residencial d’urgència
Aquest nou habitatge comporta una despesa diferenciada de la que estableix
l’Ordenança, per la qual cosa s’ha considerat oportú modificar el clàusula 4a. De
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l’Ordenança per tal que tingui un redactat que permeti establir la quota en funció del
cost que li suposa al Consell Comarcal del Baix Ebre els habitatges cedits.
Per tal de donar continuïtat a aquest text regulador del preu públic i que no sigui
necessari modificar els imports en cada habitatge que s’adscriu al servei, s’ha optat
per una redacció genèrica de la quota a satisfer.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació del redactat de la clàusula 4a, de Ordenança núm. P9.
PREU PÚBLIC DEL SERVEI D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGÈNCIA
Així,
ON DIU
Article 4. Indicador de referència
Quota fixa : 150€/mensuals al que caldrà afegir les despeses dels subministraments.
La quota fixa està subjecta al copagament del punt 5.2. Els subministraments aniran
en tot cas a càrrec dels usuaris.
DIRÀ
Article 4. Quota
Els obligats al pagament d’aquest preu públic satisfaran al Consell Comarcal del Baix
Ebre una quota pel mateix import que el Consell Comarcal del Baix Ebre satisfà a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la cessió de l’ús de l’habitatge
La quota fixa està subjecta al copagament del punt 5.2.
Els subministraments aniran en tot cas a càrrec dels usuaris del servei.
El Consell Comarcal del Baix Ebre comunicarà als obligats al pagament l’import de la
quota en el document que estableix el reglament regulador del servei com a document
que regula la cessió d’ús

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Consell Comarcal i en el Butlletí
Oficial de la Província, per un termini de trenta dies hàbils.
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix,
estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal
TERCER. Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el cas que no es presentessin
reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat.
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PUNT 14è.- Expedient 477/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i
convocatòria per a la formació d'una borsa de treball d'educador/a social.
El Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat i
incorpora diverses fitxes amb dotació de personal i entre els perfils professionals per
desenvolupar les tasques es troba el d’educador/a social.
El Consell Comarcal del Baix Ebre presta aquests serveis a través de personal propi,
amb els qui té signats el corresponents contractes de treball. Al llarg de l’any, però, es
produeixen situacions de necessitat de personal derivades de vacances, incapacitats
transitòries, per assumir nous serveis i altres que donen lloc a la necessitat de cobrir
aquests llocs de treball.
Per tal de donar compliment als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que han
de presidir l’accés a un lloc de treball públic, s’han elaborat unes bases per tal de
regular la contractació de personal per prestar serveis com a educador/a social, en
règim de personal laboral temporal i per a cobrir necessitats puntuals i procedir al
corresponent procés selectiu.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per
a la constitució d’una borsa de treball per a educador/a social i, conseqüentment,
deixar sense efecte qualsevol borsa anterior
CONVOCATÒRIA
PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
D’EDUCADOR/A SOCIAL PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

DE

1. Objecte d’aquestes bases
L’objecte d’aquestes bases és la provisió, pel sistema de concurs-oposició, d’una Borsa de
treball de personal laboral, per tal de cobrir vacants temporals en la categoria de
d’educador/a social
2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:
a) Estar en possessió del títol acadèmic de Grau o Diplomatura en Educació Social o la
corresponent habilitació professional. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal
disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català
certificat C1 (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29
de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536 de 9
de gener de 2014) o superior 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
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títols, diplomes i certiﬁcats equivalents als certiﬁcats de coneixement de català de la
Direcció General de Política Lingüística (modiﬁcada parcialment per l’Ordre
VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny,
sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant
haurà de realitzar una prova de català.
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de
països en què el castellà sigui llengua oﬁcial hauran d’acreditar posseir coneixements de
llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o
exercici, o presentant un dels documents que s’indiquen a continuació:
- Certiﬁcat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat
espanyol.
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002,
de 31 d’octubre, o equivalent, o certiﬁcació acadèmica que acrediti haver superat totes les
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certiﬁcat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oﬁcials
d’idiomes.
d) Disponibilitat per realitzar desplaçament per la comarca del Baix Ebre, amb mitjans
propis.

3. Funcions principals del lloc de treball i àmbit territorial:
Les funcions associades al lloc de treball d’educador/a, sobre el qual es constituirà la
borsa d’interinitat són entre d’altres, les següents:
• Detectar i intervenir en situacions de risc social, especialment en aquelles on hi hagi
implicats menors d'edat.
• Coordinar-se amb centres escolars i participar de les comissions socials amb l'objectiu
de millorar la intervenció en situacions de dificultat i/o risc social.
• Orientar l'accés a serveis socials especialitzats quan s'escaigui i coordinar-se amb els
mateixos, amb altres equips professionals d'altres sistemes de benestar social i amb
associacions i entitats que actuen dins l'àmbit social quan sigui necessari.
• Valorar i gestionar l'accés a les prestacions i recursos disponibles i avaluar el seu
impacte en el procés de millora de l'usuari o família.
• Impulsar i dissenyar projectes (grupals i/o comunitaris) per afavorir la participació social
i el desenvolupament d'habilitats de persones, grups i comunitats, prestant especial
atenció a aquells col·lectius en situació desfavorida i/o de risc.
• Altres tasques que es puguin despendre de les funcions dels serveis socials que
contempla l'article 7 de la Llei 12/2007, d' 11 d'octubre, de serveis socials
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• Intervenir en casos de risc greu mitjançant el COSE.
• Seguiment de famílies i infants en que intervé l’EAIA. Treball en xarxa interdisciplinari
en expedients de risc o desemparament.
• Intervenir al Servei d’Intervenció Socioeducatiu per a infants i adolescents en situació
de risc i les seves famílies.
•
• Participar en projectes comunitaris
• Altres tasques que se li encomanin des de la coordinació del servei
•
• La ubicació física del lloc de treball és a la ciutat de Tortosa, però l’àmbit territorial del
lloc de treball és la comarca del Baix Ebre i caldrà realitzar desplaçaments. El
desplaçament l’ha d’efectuar el treballador pels seus propis mitjans i donarà lloc a la
indemnització corresponent. La impossibilitat de realitzar el desplaçament es causa
d’extinció del contracte de treball.

4. Desenvolupament del procés selectiu
Fase Oposició
4.1. Prova coneixement de llengües:
4.1.1 Llengua catalana:
Consisteix en una prova eliminatòria de coneixements de llengua catalana, que consta de
dues parts:
Primera part. Consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de
llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral amb una conversa.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració i el
resultat de l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.
Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin documentalment,
ﬁns al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell suficiència de
catalana (certiﬁcat C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació
equivalent, i es consideraran com a aptes/as.
4.1.2 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
eliminatòria de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de
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realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a
mantenir una conversa amb membres de la Comissió. La qualiﬁcació de la prova serà
APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualiﬁcació d’APTE/A per a participar en el
procés selectiu.
Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin
documentalment, ﬁns al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels
coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
4.2. Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball:
Aquesta prova es divideix en dues parts:
a) La primera part, eliminatòria, consisteix en la realització d’un test de 20 preguntes amb
tres respostes alternatives, i relacionat amb el temari de l’Annex 1.
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
- 0,50 punt per resposta correcta
- (-) 0,15 per resposta incorrecta
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada
La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per
a superar-lo.
b) La segona part, eliminatòria, consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat
amb les funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la
convocatòria, quedant a judici de la Comissió el seu contingut, característiques i forma de
realització.
En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en
tasques pròpies del lloc de treball.
La durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per
a superar-lo.
Només les persones aspirants que superin la primera part d’aquesta prova (test) podran
continuar amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera part,
el resultat ﬁnal serà de NO APTE/A.
El resultat ﬁnal de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la
mitjana dels dos exercicis.
Cas que no es pugui fer la mitjana per no superar un dels dos exercicis amb un mínim de 5
punts, el resultat ﬁnal serà de NO APTE/A.
Fase Concurs
4.3. Valoració de mèrits:
4.3.1 Entrevista (màxim 2 punts):
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La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la
idoneïtat de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del
lloc de treball. Es valorarà el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de les
activitats i projectes desenvolupats.
4.3.2 Antiguitat (màxim 5 punts):
a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques sempre que
siguin en llocs relacionats amb el que es convoca, a raó de 0,10 punts per mes complet de
serveis. El temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats
amb el que es convoca a raó de 0,05 punts per mes complet de serveis.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha
d’acreditar mitjançant certiﬁcat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública
s’acompanyarà, a més a més, un certiﬁcat expedit per l’Administració pública on s’hagin
prestat els serveis; i en el cas de treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a
més, contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la
naturalesa dels serveis prestats.
4.3.3. Formació i perfeccionament (màxim 5 punts):
Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de
perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs
requereixen.
Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys, excepte màsters i
postgraus i altres estudis universitaris relacionats amb el lloc de treball que es convoca.
Els/Les interessats/des han d’aportar, a més de la corresponent certiﬁcació, documentació
que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas,
aproﬁtament.
-

Jornades de ﬁns a 9 hores 0,05 punts
De deu a dinou hores 0,15 punts
De vint a trenta-nou hores 0,25 punts
A partir de quaranta hores 0,35 punts
Postgrau 0,50 punts
Màster 0,75 punts
Altres Estudis universitaris 1 punt
En cas que s’acreditin diversos certiﬁcats de la mateixa activitat formativa d’informàtica,
només es valorarà el de l’última edició.

5. Presentació de sol·licituds
La sol·licitud es presentarà d’acord amb el model normalitzar que s’annexa a aquestes
bases. S'acompanyarà, en tot cas de:
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-

Còpia del DNI o targeta o document d'identificació equivalent.
Document del curriculum vitae
Còpia de la titulació acadèmica requerida
Documentació acreditativa dels coneixements de llengua catalana
Documentació acreditativa dels coneixements de llengua castellana, si s’escau
No cal adjuntar la documentació relativa als mèrits al·legats. Aquesta documentació es
requerirà als aspirants que hagin superat la fase d’oposició per tal que la presentin en el
termini de 3 dies naturals posteriors a la data de requeriment.
La sol·licitud i la documentació obligatòria es presentaran al Registre General del Consell
Comarcal del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa, 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.
Preferentment, però, es pot presentar, a l’apartat instància genèrica, a través de la seu
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
L’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana, quan s’escaigui, pot presentar-se
ﬁns el moment de la realització de la prova de català i/o castellà.

6. Terminis de presentació
Termini de presentació de sol·licituds: Fins el quinzè dia natural comptat des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

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

8.- Comissió de valoració
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent:
President
Titular: la secretària de la Corporació
Suplent : Tècnica de Recursos Humans de la Corporació.
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Vocals
Titulars:
-1 educador/a de l’àrea d’atenció social primària.
-La coordinadora de l’àrea d’infància i adolescència.
-El coordinador de l’àrea d’atenció social primària.
Suplents
-Tècnics de l’àrea de serveis socials comarcals.
Secretari:
Titular: Funcionari de l’àrea de secretaria.

La Comissió de valoració esta facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que
s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció.

9.- Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants.
9.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas
d’empat, la comissió de valoració podrà proposar la realització de proves o entrevistes
complementàries per a resoldre’l.
9.2.- 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. La duració d’aquesta borsa serà de dos
anys, tanmateix podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixi per a
l’objectiu per al qual es va constituir.
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al correu electrònic que ens
hagin facilitat durant el període màxim de 48 hores.
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
en el termini atorgat habiliten al Consell Comarcal del Baix Ebre a la crida del següent en
l’ordre.
S’entendrà com a renúncia la manifestació escrita 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.
9.3. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:
• Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de renuncia o
situació excepcional de l’aspirant, prèviament informada. L’aspirant que renuncií a una
crida, per causa degudament justificada, passarà a ocupar el lloc següent.
• En cas de segona renuncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista d’espera.
• En cas de tercera renuncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera.
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• També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en
aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
10.- Aspirants participants a la borsa de treball d’educador/a social del Consell
Comarcal del Baix Ebre, publicada al BOPT CVE 2019-09920 de data 8 de novembre
de 2019

Els/ les aspirants que formen part de la borsa de treball d’educadors/es socials del Consell
Comarcal del Baix Ebre, com a conseqüència de la convocatòria de data 8/11/2019, BOPT
CVE2019-09920, s’integraran en aquesta borsa de treball, sempre i quant no hagin
esgotat la tercera renúncia prevista en l’apartat 9.3.
En aquest cas se’ls eximirà de realitzar el procés selectiu, mantenint-los la puntuació
obtinguda. Voluntàriament podran aportar mèrits no al·legats en les convocatòries
mencionades, que el seran computats, si s’escau, per incrementar la puntuació anterior.
ANNEX 1 .TEMARI
1. La comarca. Organització i competències. D.L. 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
2. Marc legal del Serveis Socials i cartera de serveis a Catalunya 2010-2011 en el marc
de la llei de Serveis Socials vigent. La Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les
oportunitats en la infància i adolescència.
3. Els serveis bàsics d’atenció social. Competències, organització i recursos. Equips
funcions i professionals. Relació amb els serveis especialitzats. Funcions de l’educador/a
social.
4. Els Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència:
d'intervenció. Rol de l’educador social dins l’equip.

Composició, funcions i procés

5. Menors en risc. Definició. Els indicadors de risc en els menors.
6. El desemparament, concepte, procediment i efectes. Mesures de protecció dels infants
desemparats.
7. Llei 14/2017 del 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania. Funcions de
l’educador/a social.
8. El compromís socioeducatiu per les situacions de risc greu d’infants i adolescents.
9. El Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i
les seves famílies.

Segon. Convocar les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir les
places d’educador/a social que queden vacants per vacances, incapacitats transitòries,
per assumir nous serveis i altres que donen lloc a la necessitat de cobrir aquests llocs
de treball.
Tercer. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
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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 15.- Expedient 15/2021. Aprovació, si s'escau, de l'Oferta Pública
d'Ocupació exercici 2021.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 25.09.2020, va aprovar
la Relació de Llocs de Treball d’aquest Corporació per a l’any 2020, actualment en
fase de revisió per a l’any 2021.
El Ple del Consell Comarcal va aprovar en sessió de data 27.11.2020, el pressupost i
la plantilla per a l’exercici 2021.
Vist que en la citada Plantilla i corresponent Relació de Llocs de treball figuren vacants
i dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera
necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis comarcals.
L'article 11 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en
matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, estableix con
caràcter excepcional, l'habilitació temporal per la execució de l'Oferta d'Ocupació
Pública, o instrument similar de les Administracions Públiques i dels processos
d'estabilització d'ocupació temporal previstos en l'article 19.Un.6 de la Llei 3/2017, de
27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i en l'article 19.Un.9
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018,
mitjançant la publicació de les corresponents convocatòries de processos selectius
regulada en el article 70.1 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, el venciment del qual es
produeixi en l'exercici 2020, s'entendrà prorrogada durant l'exercici 2021.
Vist l'Informe de la gerència, com a cap de personal, en la qual s'especifica les places
vacants que podrien ser objecte d'Oferta Pública d'Ocupació i detalla els processos per
vacants i els processos per estabilització de personal.
Vist l'informe d'Intervenció en el qual es verifica el compliment de la legalitat i
normativa aplicable.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'Oferta d'ocupació pública d'aquest Consell Comarcal per a l'any
2021, que conté els següents llocs de treball:
OFERTA PÚBLICA ORDINÀRIA
FUNCIONARIS DE CARRERA - PROMOCIÓ INTERNA
Plaça: Administratiu
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Classificació: Escala d’administració general, subsescala administrativa
Grup C, subgrup C1
Nombre de vacants: 4
Adscripció: Llocs número 12, 99, 100 i 101
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: Promoció interna

PERSONAL LABORAL FIX
Denominació de la plaça: Coordinador/a de serveis socials
Adscripció: Lloc número 23
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
Torn: Promoció interna H
Denominació de la plaça: Treballador/a familiar
Adscripció: Llocs número 45, 47, 48, 52, 54 i 55, 59, 60 i 61
Grup: AP
Nombre de vacants: 9
Sistema de selecció: concurs
Torn: Concurs-oposició

OFERTA PÚBLICA PER ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL
PERSONAL LABORAL FIX - TORN LLIURE
Denominació de la plaça: Psicòleg/òloga
Adscripció: Lloc número 89 i 95
Grup: A2
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Nombre de vacants: 2
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: Lliure

Denominació de la plaça: Treballador/a social
Adscripció: Lloc número 94 i 96
Grup: A2
Nombre de vacants: 2
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: Lliure

Denominació de la plaça: Educador/a social
Adscripció: Llocs número 37, 84 i 97
Grup: A2
Nombre de vacants: 3
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: Lliure
Denominació de la plaça: Auxiliar administratiu
Adscripció: Lloc número 93
Grup: C2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: Lliure
Denominació de la plaça: Conductor de transport adaptat
Adscripció: Llocs número 42, 82, 104
Grup: AP
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Nombre de vacants: 3
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: Lliure

Denominació de la plaça: Acompanyant de transport adaptat
Adscripció: Llocs número 44 i 83
Grup: AP
Nombre de vacants: 2
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: Lliure

Denominació de la plaça: Treballador/a familiar
Adscripció: Llocs número 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Grup: AP
Nombre de vacants: 9
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: Lliure – El lloc 133 està reservat a persona amb discapacitat

PERSONAL LABORAL FIX - PROMOCIO INTERNA
Denominació de la plaça: Pedagog
Adscripció: Lloc número 90
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
Torn: Promoció interna H
Denominació de la plaça: Treballador/a social
Adscripció: Llocs número 91 i 92
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Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
Torn: Promoció interna H
SEGON. Publicar l'Oferta d'ocupació pública en el tauler d'anuncis de la Corporació,
així com a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
TERCER. Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'ocupació
pública dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de
publicació.
PUNT 16è.- Expedient 377/2021. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de
compatibilitat a personal laboral d'aquest Consell Comarcal.
La treballadora Pilar Fontanet Ramírez ha presentat una sol·licitud de compatibilitat per
a l’exercici d’una segona activitat, i adjunta un certificat de la FESTE (Federació
d’Entitats Socials de Terres de l’Ebre) en el qual es detallen les tasques que
desenvolupa, la jornada laboral que realitza (13 hores setmanals, en horari de tarda)
La treballadora Pilar Fontanet Ramírez es personal laboral del Consell Comarcal del
Baix Ebre, en la categoria d’administrativa, subgrup de classificació professional C1,
en l’Àrea de Serveis Socials (EBASP).
A la vista d’aquests antecedents, la secretària accidenta ha avaluat la possibilitat que
la treballadora compatibilitzi els dos llocs de treball públics i ha emés un informe en el
que conclou que, al seu criteri, és possible autoritzar a la treballadora d'aquest Consell
Comarcal la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat,
tenint en compte que aquesta es presta en règim laboral, a temps parcial i no entra en
conflicte d’interessos amb el seu lloc de treball públic.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Reconèixer a la treballadora MARIA PILAR FONTANET RAMIREZ la
compatibilitat amb l'exercici de l'activitat de prestació de serveis administratius que les
seves característiques són prestació en horaris de tarda, fora de la jornada establerta
al Consell Comarcal del Baix Ebre, per entendre que es compleixen els requisits
requerits.
SEGON. Fer constar l'acord del Ple pel qual es reconeix dita compatibilitat per exercir
activitats privades en el corresponent Registre de personal.
TERCER. Notificar l'acord adoptat a la treballadora als efectes oportuns.
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PUNT 17è.- Expedient 530/2021. Moció que presenta el grup comarcal del PSC
pel finançament de l'escolarització d'1 a 3 anys.
Presenta la moció la Sra. Pedret, portaveu del grup proposant del text.
Seguidament intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, que diu que votarà a
favor de la proposta ja que és una problemàtica que existeix i que s’ha de lluitar per
continuar amb el pla actual per intentar evitar el despoblament, però demana que
s’hagués hagut de consensuar aquesta moció amb tota resta de grups, sobretot el
punt primer de l’aprovació.
En segon lloc intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de
l’Ebre que exposa que desdel del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre donarem
suport a aquesta moció. Considerem que és un tema que s’hauria d’haver treballat
conjuntament abans de portar-lo a aquest Ple per intentar aconseguir la unanimitat de
la proposta, ja que és un tema prou important i que demana la unió del nostre territori.
Al Baix Ebre actualment són tres les escoles que disposen dels cursos de P1 i P2 al
mateix centre: l’Escola Llorenç Vallespí i Vidiella, de Benifallet, l’Escola Sant Roc, de
Paüls i l’Escola Port-rodó, de Camp-redó.
Considerem que és un tema que s’ha de tractar i resoldre des d’una mirada més
propera al territori i a la realitat dels entorns rurals, qui, com ja sabeu, solen patir les
decisions que es prenen des de la llunyania de la capital urbana.
Sembla que s’està segueix desvestint un sant per vestir-ne un altre en la recerca de
millorar la gestió del personal docent implicat en els cursos del primer cicle d’infantil,
però falten més agents implicats per solucionar aquest tema. Els fons europeus Next
Generations que han de tenir una vessant que vingui a solucionar el despoblament de
les zones rurals, és una bona oportunitat per poder atendre aquest problema de
l’escolaritat temprana en zones rurals.
Els pobles més menuts de la nostra comarca segueixen perdent població i necessiten
de l’esforç de l'administració per poder seguir obrint les portes dels seus centres
escolars. El tancament de l’escola suposaria pràcticament la mort d’un poble en
despoblament. El fet de poder oferir la escolaritat de del primer any, facilita que les
famílies apostin per viure en aquests pobles com un pas per revertir aquest
despoblament rural. Però entenem que aquests ajuntaments, amb pressupostos molt
menuts, necessiten del suport d'administracions superiors per poder fer front a aquesta
necessitat, pel que considerem que no se’ls pot demanar que facin front a tota la
despesa que suposa l’obertura de les escoles als infants de 1 a 3 anys.
Davant aquesta situació, i aprofitant que Movem Terres de l’Ebre comptem amb un
diputat a la comissió d’ensenyament, portarem el tema al Parlament per defensar que
els pobles menuts tinguin accés a l’escolarització d’edats tempranes i que això no
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hagi de suposar pagar més per recursos que actualment disposen, procurant mantenir
els actuals llocs de treball que es veurien afectats per aquest canvi. Pel que seguirem
demanant igualtat territorial.
Intervé després, la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, exposa que el
pla inicial data de l’any 2015, que pretenia que les llars d’infants dels pobles petits no
desapariessin i inclús volia crear-ne de noves, ara amb aquesta ordre del Departament
d’Educació el que farà és que moltes hagin de desaparèixer, hagin d’acomiadar als
treballadors d’aquestes llars i és deixi de prestar aquest servei.
La Sra. Zaragoza, afegeix que demanen al Departament que deroguin aquesta ordre i
facin un nou plantejament que permeti la supervivència de les llars als pobles petits i
evitar així el despoblament d’aquests pobles. Per tots aquests motius diu la Sra.
Zaragoza, que votaran a favor de la proposta presentada.
Per finalitzar el debat, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que
diu que l’ordre del Departament d’Educació, preveu que la llar sigui gestionada pel
propi ajuntament, i tindran aportacions econòmiques importants per la Generalitat i
també per la Diputació de Tarragona, i d’aquesta manera podran mantenir tant les llars
com els propis treballadors i treballadores.
Afegeix la Sra. Fabra, que el problema és que arribin els diners de l’estat o com
arriben, i sí aquests arriben dubta molt que la Generalitat no faci aquestes aportacions
econòmiques que s’ha compromès per fer-se càrrec de les despeses.
Exposa que aquesta moció s’hauria d’haver consensuat entre tots els grups, ja que
aquí estem per defensar els interessos de tota la comarca, i aquest és un fet que
afecta a tota Catalunya i no només al a nostra comarca, i diu que per tots aquests fets,
el seu grup s’abstindrà en la votació.

Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres del ple voten la proposta
següent:
Els pobles petits de les Terres de l’Ebre l’any 1991 vam estar pioners en apostar per
un model d’organització educativa, basat en la implantació de les Zones Escolars
Rurals per tal que els fills de les famílies que viuen en pobles petits tinguessin la
mateixa qualitat i oferta educativa que la tenen les que resideixen en poblacions més
grans, i per tant consolidar l’educació en les escoles rurals.
La Zona Escolar Rural (ZER) significa una agrupació d'escoles on els mestres
treballen en comú programant activitats conjuntes per a l’alumnat, compartint serveis i
mestres especialistes, i potenciant la participació de famílies, d’Ajuntament i entorn.
Aquest model implantat ha estat fonamental per tal que les escoles rurals no
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desapareguessin a conseqüència del despoblament, aportant una major cohesió social
i un clar suport als nostres pobles i a les nostres Terres de l’Ebre.
Així mateix, l’amenaça constant a perdre alumnat a conseqüència del despoblament i
la seva repercussió ha portat als Ajuntaments a implicar-se també en l’escolarització
dels infants d’1 a 3 anys. En aquest sentit atenent les peticions dels pobles petits el
curs 2015-2016 el departament d’Educació va engegar un pla pilot per implantar la
línia d’educació d’1 a 3 anys a les escoles rurals. Un dels assoliments més rellevants
d’aquest pla pilot fou la creació d’espais educatius per als més petits compartint
projecte i espais amb les escoles d’Educació Infantil i Primària.
Nombroses escoles de les Terres de l’Ebre s’hi han anat acollint progressivament. Una
iniciativa que permet fixar població i és una eina eficaç i útil per combatre el
despoblament donat que les famílies veuen que hi ha oferta educativa per als seus
fills, en el lloc on resideixen i així poden continuar posteriorment la seva educació en el
mateix municipi. El fet de tenir consolidat que els nens i nenes d’entre 1 i 3 anys
puguin tenir llars d’infants al seu municipi assegura la pervivència de l’escola rural.
Per assegurar aquesta pervivència de les llars d’infants en el món rural, els
ajuntaments s’han hagut d’implicar fer grans esforços per aportar recursos econòmics
de les seves arques municipals per sufragar els costos dels Tècnics d’Educació
Infantil. De fet, aquest import econòmic que han hagut de sufragar els ajuntaments per
fer front a les despeses econòmiques que suposa tenir una llar d’infants oscil·la
aproximadament al voltant de 15.000€ anuals a part de les despeses pròpies de
manteniment de l’edifici, i neteja.
En aquests moments la baixa natalitat i el despoblament posa en perill la subsistència
de les llars d’infants, agreujat ara, amb el fet que el Departament d’Educació ha
manifestat que canvia unilateralment les condicions de corresponsabilitat d’aquest pla
pilot, establint que assumirà directament la contractació del personal i que després
aquest cost anirà a càrrec dels ajuntaments. Què suposa aquest canvi? Doncs un
increment del 100% del cost per als consistoris, el què suposarà, en el millor dels
casos que els ajuntaments hauran d’abonar al
Departament més de 30.000€ anuals. Fet del tot inviable per a les arques municipals
dels Ajuntaments petits del nostre territori.
De fet aquesta decisió unilateral pot arribar a significar que l’escola rural desaparegui
per falta d’alumnat suficient que ha de venir de l’educació d’1 a 3 anys, amb la
conseqüent pèrdua de població perquè els serveis bàsics com és l’educació no es
puguin impartir al mateix municipi.
Cal assegurar des del Departament d’Educació que tothom, independentment del
municipi on tingui la seva residència, per petit que sigui, ha de tenir garantits tots els
drets i per descomptat el dret a l’educació en les primeres etapes de la vida per
consolidar l’arrelament a l’entorn rural i per tant afavorint la supervivència dels pobles
petits.
El fons Europeus del NextGeneration(NGF) són una immillorable oportunitat per a la
transformació i millora del nostre sistema educatiu. Amb aquests recursos podem fer
un gran pas per emprendre els nous reptes que té l’educació per donar resposta a
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les necessitats socials davant els canvis tecnològics, organitzatius i de generació de
nous coneixements. Aquests reptes s’han d’emprendre des de la corresponsabilitat
entre administracions com defensa la Llei Educativa Catalana.
La Generalitat ha d’aprofitar l’oportunitat del NGF per tenir els recursos econòmics
que, juntament amb formació, creativitat i treball en xarxa, ens permetin abordar amb
eficàcia aquesta urgent millora del sistema educatiu. Aquests recursos econòmics del
NextGenerationdestinats a l’educació persegueixen, entre d’altres, preparar la
transformació del sistema educatiu en el sentit de millorar el finançament de les
escoles amb més dificultats i fer una especial atenció metodològica i financera a
l’etapa 0-3 anys, especialment en territoris amb població de baixa renda per càpita i
zones rurals.
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del
PSC, amb els vots a favor dels 8 membres del grup comarcal de Junts, els dels 3
membres del grup del PSC, els dels 2 membres del grup comarcal de Movem Terres
de l’Ebre i el del conseller comarcal de Ciutadans, i amb l’abstenció dels 11 membres
del grup comarcal d’ERC, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Que la Generalitat assumeixi a partir del curs vinent 2021-2022 el cost
econòmic del personal de les llars d’infants rurals i compleixi en la normativa vigent
des de la corresponsabilitat entre l’administració educativa de la Generalitat i les
administracions locals.
Segon- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Departament
d’Educació, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, als Consells
Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com a tots els Ajuntaments dels municipis
afectats.
PUNT 18è.- Propostes d’urgència.
Proposta A. Expedient 372/2021. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores
de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar a la
comarca del Baix Ebre, curs 2021/2022.
Proposta B. Expedient 1277/2019 Periodicitat de les sessions plenàries ordinari
de cada mes.
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 24 membres presents que
formen el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, l’aprovació de les urgències i les
debaten
Proposta A. Expedient 372/2021 Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores
de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals demenjador escolar a la
comarca del Baix Ebre, curs 2021/2022..
En aplicació del Decret 219/1989, d'1 d'agost, que estableix la delegació de determinades
competències en matèria d'ensenyament, entre les qual es troba la gestió del transport
escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels alumnes així com la gestió50

del servei escolar de menjadors i els ajuts de menjador, el Consell Comarcal del Baix Ebre
té assumida, mitjançant conveni, la competència delegada de la gestió dels ajuts
individuals de menjador.
El Departament d’Educació ha fet arribar al Consell Comarcal els criteris per a l’atorgament
d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i
de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centre educatius sufragats amb fons
públics per al curs escolar 2021-2022,
El Consell Comarcal, en la seva vocació d'apropar els serveis a la comarca, té la voluntat
de continuar gestionant els ajuts per a assistència al menjador escolar per a alumnes amb
mancances socioeconòmiques.

Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat de tots els membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió
d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2021-2022.
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de
menjador escolar a la comarca del Baix Ebre, curs 2021/2022

1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador, per al
curs escolar 2021-2022, per a la utilització del servei de menjador a la comarca del Baix
Ebre, en els nivells de segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori, amb
valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de
la disponibilitat econòmica d’acord amb el conveni signat amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

2. Beneficiaris i requisits generals
El beneficiari de l’ajut serà aquell alumne que estigui matriculat en un centre educatiu
sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de
segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris, durant el curs escolar
2021/2022.
Pot sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits generals
següents:

a) Presentar la sol·licitud degudament signada i emplenada en el termini i la forma
establerts en aquesta convocatòria. La sol·licitud de l’ajut pot ser presentada pel
tutor legal o qui tingui la guarda de l’alumne.

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i per tant, gratuït, d’acord
amb del Decret 160/96, de 14 de maig.

c) No estar en acolliment residencial.1
d) Fer ús del servei de menjador escolar des de l’inici de curs.
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Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no
cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.

3. Sol·licituds i lloc de tramitació
3.1 Sol·licituds
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model d’imprès normalitzat que el Consell
Comarcal del Baix Ebre facilitarà als centres educatius de la comarca. Aquest imprès
també es podrà sol·licitar a la Oficina del Registre del Consell Comarcal o bé es podrà
descarregar a l’apartat “’Àrees d’actuació – Ensenyament “ de la pàgina web
www.baixebre.cat.
Si es sol·licita l’ajut per a més d’un alumne de la mateixa unitat familiar, es formularà en
un únic imprès. En cas de més de tres germans, s’adjuntaran tantes sol·licituds com faci
falta.

1 Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint en un centre
d’acolliment per Infants i adolescents (CRAE).
En el cas d’alumnes amb pares/mares separats i/o divorciats amb règim de custòdia
compartida, que ambdós vulguin sol·licitar l’ajut, hauran de presentar dues sol·licituds. Encas
que només sol·liciti l’ajut un dels progenitors/es li correspondrà pels dies de custòdia que
estableixi el conveni regulador.
Les famílies que puguin acreditar situacions de risc social hauran de tramitar la seva
sol·licitud a través dels serveis socials del seu municipi. En aquest cas els professionals
dels corresponents serveis socials, gestionaran directament les sol·licituds en coordinació
amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquestes famílies hauran de declarar aquesta
situació a la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

3.2 Lloc de tramitació
Les persones interessades en demanar l’ajut individual de menjador hauran de tramitar
la presentació de la sol·licitud, via telemàtica, adjuntant la documentació que s’especifica
en el punt 4.2, si escau, seguint les següents instruccions, en funció del sistema
d’identificació digital del que es disposi:

A) Certificat digital (idCAT, Cl@ve, DNIe o altres):
1. Descarregar la sol·licitud editable d’ajut individual de menjador, curs 2021-2022,
emplenar-la i signar-la digitalment. Guardar el document.

2. Dirigir-se a https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, apartat instància genèrica.
Identificar-se electrònicament amb el certificat digital i un cop emplenada adjuntar la
sol·licitud d’ajut individual de menjador, prèviament guardada i la documentació annexa, si
escau.
B) idCAT mòbil:
1. Descarregar la sol·licitud d’ajut individual de menjador, curs 2021-2022,
emplenar-la i signar-la. Escanejar-la i guardar el document.
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2. Dirigir-se a https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, apartat instància genèrica.
Identificar-se electrònicament amb l’idCAT mòbil i un cop emplenada, adjuntar la sol·licitud
d’ajut individual de menjador, prèviament guardada i la documentació annexa, si escau.
4. Dades i documentació per tramitar la sol·licitud
4.1 Dades necessàries
D’acord amb l’article 28.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu
de les administracions públiques, la presentació de la sol·licitud de l’ajut implica
l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell
Comarcal del Baix Ebre o el Departament d’Educació puguin comprovar la veracitat de les
dades aportades així com sol·licitar a altres administracions públiques informació relativa a
la seva identificació, a la renda i patrimoni familiar, a la convivència o altres dades que
siguin necessàries per a la resolució de la sol·licitud de l’ajut.
Per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui obtenir les dades que consten al
padró, caldrà que el sol·licitant declari de forma responsable a la sol·licitud, que disposa de
la documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes
les persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud, amb
l’única finalitat de resoldre el tràmit.
La presentació de la sol·licitud també implica que el Consell Comarcal del Baix Ebre
pugui rebre o traslladar informació necessària d’altres consells comarcals, en el cas que hi
hagi un trasllat de l’alumne/a.

4.2. Documentació per tramitar la sol·licitud
A més de l’imprès de la sol·licitud d’ajut individual de menjador degudament
emplenada i signada s’ha de presentar:

4.2.1 Documentació obligatòria (en cas d’haver-la presentat en anteriors
convocatòries, no caldrà aportar-la).

-

Fotocòpia del DNI/NIF/NIE (targeta identificativa per a estrangers) vigent de tots
els membres de la unitat de convivència inclòs l’alumne sol·licitant de l’ajut. En cas
de presentar NIF o certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, caldrà
adjuntar fotocòpia del passaport o document on consti la fotografia. La presentació
del passaport, sense NIF o certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, no
serà vàlida a efectes de la valoració ordinària de la sol·licitud.

-

Fotocòpia del llibre de família, en cas que l’alumne/a no disposi de DNI/NIE.

-

Volant de convivència actual, expedit per l’ajuntament corresponent.

-

Codi identificador únic de l’alumne (IDALU), en cas d’alumnes que no hagin
sol·licitat cap ajut durant curs 2020-2021. En cas de no conèixe’l, la família pot
demanar-lo al centre educatiu.

En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra
documentació necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat
familiar.

4.2.2 Documentació complementària de situacions específiques de la unitat
familiar (en cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries no cal aportar- la).
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Totes les famílies que compleixin amb els requisits generals per ser beneficiaris
d’aquests ajuts i que acreditin, mitjançant els documents oficials especificats a continuació,
alguna de les circumstàncies següents, seran objecte de puntuació complementària
d’acord amb el punt 6.2. Els documents acreditatius hauran d’estar vigents en el moment
de la presentació de la sol·licitud i aquestes situacions no es puntuaran sense el document
acreditatiu corresponent.

-

Infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena S’acreditarà
mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència.

-

Redistribució
equilibrada
d’alumnat
amb
necessitats
educatives
específiques. Els Serveis Territorials comunicaran aquesta circumstància al
Consell Comarcal quan així es produeixi.

-

En cas d’alumnes escolaritzats en centres públics i d’educació especial, caldrà
adjuntar la resolució corresponent de l’escolarització compartida i indicar els
dies que hi assisteixen a la sol·licitud.

-

Certificat de distància de més de 3km des del domicili on resideix l’alumne al
centre escolar i per la durada del desplaçament superior a 25 minuts. S’acreditarà
mitjançant certificat de distància emès per l’ajuntament corresponent.

-

Divorci o separació legal. S’acreditarà mitjançant conveni, sentència de divorci o
l’acta final de mediació del Departament de Justícia. A la sol·licitud de l’ajut cal
indicar si existeix custòdia compartida.

-

Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social,
atorgades per administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions
de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple
l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

-

Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts de lloguer de
l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificació de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya. Caldrà que hi aparegui la quantia de l’ajut total percebut
durant l’any 2020.

-

En cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius, vegeu el punt 8.3.

En cas que la documentació relacionada en els punts 4.2.1 i 4.2.2, d’aquest article, no hagi
variat respecte de la presentada en anteriors convocatòries d’ajuts individuals de menjador,
no caldrà aportar-la novament, ja que s’entendrà vàlida i vigent la documentació que ja
disposa el Consell Comarcal del Baix Ebre. En aquest cas, s’haurà d’indicar aquest fet a la
sol·licitud marcant la declaració corresponent.

5. Termini de presentació i esmena de sol·licituds
5.1 Termini de presentació
El termini per presentar la sol·licitud serà del dia 3 al 31 de maig de 2021 (ambdós
inclosos).
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Per a alumnes que hagin de començar el primer curs del segon cicle d’educació infantil
poden presentar la sol·licitud dins d’aquest termini o bé fins el 23 de juny de 2021.
Es podran presentar sol·licituds fora del termini establert en la convocatòria
considerant-se situacions sobrevingudes, aquelles en que, durant el curs, les unitats
familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o
econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan
concorrin alguna de les següents situacions:

-

-

Nova matrícula, posterior a la data final del termini de presentació de
sol·licituds, sempre i quan s’adjunti un certificat del director/a del centre amb la
data de matriculació.
Procedir d’un centre d’una altra comarca on hagin obtingut l’ajut
corresponent, en aquest cas, caldrà presentar la sol·licitud d’ajut individual de
menjador degudament emplenada i signada i adjuntar la documentació
obligatòria, esmentada en el punt 4.2.1 així com un certificat del director/a del
centre de destí amb la data de matriculació. S’ha de fer constar a la sol·licitudla
comarca i centre educatiu procedent.
Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.
Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada
per causa de força major i degudament justificada.

En aquets casos, correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà
que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova
situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent, per tal de
determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

5.2 Esmena de sol·licituds
El Consell Comarcal del Baix Ebre revisarà les sol·licituds presentades i la
documentació annexa. En el cas que amb la sol·licitud no s’acompanyi la documentació
obligatòria establerta en el punt 4.2.1., o bé aquesta no estigui completa o correctament
emplenada es procedirà al seu requeriment.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la
seva notificació. El termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar
des del moment de la notificació efectiva.
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria,
s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

6. Criteris i llindars de valoració per a l’atorgament dels ajuts
S’atorgaran ajuts del 70% o del 100% del cost del menjador als alumnes quecompleixin
els requisits establerts. Aquest cost serà únic per centre. El gestor del servei de menjador
escolar l’haurà de comunicar al Consell Comarcal i no podrà superar, en cap cas el preu
màxim establert pel Departament d’Educació, en funció dels dies lectius amb servei de
menjador establerts per al curs escolar 2021-2022.
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La quantitat total de l’ajut, per als alumnes amb escolarització compartida, es
determinarà en funció dels dies lectius d’assistència la centre ordinari.
Per a l’atorgament de l’ajut individual de menjador es tindrà en compte la valoració
general obtinguda en aquest punt, atenent el nivell de renda de la unitat familiar, i quan
s’escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica
dels serveis socials, d’acord amb els criteris següents:

6.1 Valoració del nivell de renda de la unitat
familiarTram garantit d’ajut del 70%:
El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat
familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
Membres de la unitat de consum
Primer adult (sustentador principal)
Segon adult (sustentador principal)
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors
principals
Per cada nen/a de la unitat familiar

Llindar
10.981,40 €
5.490,80 €
2.745,35 €
3.294,45 €

Si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars es concedirà un ajut del
70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màximestablert
pel Departament d’Educació. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar,
resultaran denegades.
Tram garantit d’ajut del 100%
El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit
del 70% i es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per
l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
Membres de la unitat de consum
Primer adult (sustentador principal)
Segon adult (sustentador principal)
Altres adults que integren la unitat familiar
diferents als sustentadors principals
Per cada nen/a de la unitat familiar

Llindar
6.588,84 €
3.294,48 €
1.647,21 €
1.976,67 €

Si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars i s’assoleix una
puntuació de 15 punts en els àmbits socials del punt 6.2, es concedirà un ajut del 100%del
cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel
Departament d’Educació.
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Tram garantit d’ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada
superior o igual al 60%
El llindar de renda és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram
garantit del 70% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta discapacitat
haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l’òrgan competent.

6.2 Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà
per l’agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar, pels diferents
conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’hauran d’acreditar fefaentment,
Família nombrosa general
Família nombrosa especial
Família monoparental general
Família monoparental especial
Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena
Condició de discapacitat de fins a un 33%
Condició de discapacitat de més d’un 33%
Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques

1,5 punt
3 punts
1,5 punt
3 punts
3 punts
1,5 punt
3 punts
3 punts

La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per a aquell concepte, per
tant, a efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la
unitat familiar.

6.3 Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas
serà perceptiu que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el
qual s’acreditarà l’existència d’una necessitat social d’aquesta família. És necessari que
l’alumne estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social.
Situació de risc social
Situació de risc social greu

10 punts
15 punts

6.4 Llindar de volum de negoci
Podran optar als ajuts les unitats familiars amb un volum de negoci no superior a
155.000€, calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la
unitat familiar.

6.5 Llindar de rendiments patrimonials
Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets
reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues
patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions
rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda
bàsica d’emancipació, no superi 1.700€.
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No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€
dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o
combinacions aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions econòmiques d’urgència social,
atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de
necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que
disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de
desembre de 2020.

6.6. Llindar de valors cadastrals de finques urbanes
Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals deles
finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs
l’habitatge habitual, no superi els 42.900 €. En el cas d’immobles en què la data efecte de la
darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre
de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió
sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels
coeficients següents:
Coeficient
0,43
0,37
0,30
0,26
0,25
0,25
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36

Any revisió
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6.7 Llindar de valors cadastrals de finques rústiques
Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de
les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin als membres computables
de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130 € per cada membre computable.

7. Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:
7.1 Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres
computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i
protecció del menor, el sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters menors de vint-

58

i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2020 o els de més
edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els
ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors
amb el certificat municipal corresponent.
En el cas de divorci o separació legal dels pares (excepte custòdia compartida), no es
considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No
obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o
persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la
renda familiar.

7.1.1 Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
- En unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es
consideraran membres de la unitat familiar únicament el sol·licitant, els seus progenitors,
encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un
dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li
correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.
- En unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà
actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les
situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm.
5123-2.5.2008).
8. Càlcul de la renda familiar
El Departament d’Educació o el Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda
familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici 2020 de cada un dels
membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa,
segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

8.1 Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera
següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi,
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de
2016 a 2019, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2016 a 2019 a
integrar a la base imposable de l’estalvi.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
8.2 Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin
ingressos propis i no hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior descrit en l’apartat
primer del punt 8.1, i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.
8.3 En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
- Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat
Social.
- Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu
actualitzat.
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar59

de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any2020.
- Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la
Generalitat, en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
- Les persones que percebin la renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu
actualitzat.
- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió de la seva
quantia actualitzada.

8.4 En la resta de situacions no previstes anteriorment, en nivell de renda s’haurà
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la
Comissió d’adjudicació.
8.5 Deduccions de la renda familiar
Calculada la renda familiar a efectes de l’ajut segons estableixen els punts
anteriors, s’aplicaran les següents deduccions:

a) El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres
computables de la família diferents dels sustentadors principals.

b) La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan
concorrin les situacions següents:

-

Que l’alumne es desplaci en vehicle privat un mínim de 3 km o el desplaçament
tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la
seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat.

-

Que l’alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament
d’Educació o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas
de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els
inclosos en l’àrea d’influència determinada i pel que fa a l’educació secundària
obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, perla
Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un
centre diferent, per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest
centre és el proposat pel Departament.

-

No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

c) La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona
sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família
monoparental.
En cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà
que tots els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida
pels organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments
patrimonials i el volum de negoci.

9. Concessió i resolució dels ajuts
9.1 Dotació pressupostària
L’import màxim destinat als ajuts de menjador està condicionat a la signatura anual de
les addendes econòmiques corresponents al conveni signat amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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9.2 Adjudicació i resolució dels ajuts
Els ajuts individuals de menjador s’adjudicaran durant el curs escolar 2021-2022.
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre serà l’òrgan competent per dictar
resolució sobre l’adjudicació dels ajuts individuals de menjador.
En aquesta resolució s’aprovarà l’adjudicació corresponent atribuint un codi a l’alumne
sol·licitant que correspondrà a un estat de l’ajut, podent ser aquests:
Codi 1: Ajut atorgat 70%
Codi 2: Ajut atorgat 100%
Codi 4: Ajut denegat per superar el llindar de volum de negoci establert
Codi 5: Ajut denegat per superar el llindar de rendiments patrimonials establert
Codi 6: Ajut denegat per superar el llindar de renda familiar establert
Codi 7: Ajut denegat per superar el llindar de finques urbanes establert
Codi 8: Ajut denegat per superar el llindar de finques rústiques establert
Codi 9: Ajut pendent de valoració
Codi 10: Ajut denegat per no presentar la documentació requerida en el termini
establert
Codi 13: Ajut denegat per presentar la sol·licitud fora del termini establert
Codi 22: Ajut atorgat 100% NEE (necessitats educatives especials)

9.3 Notificació de la resolució
La resolució de l’adjudicació dels ajuts, que posarà fi a la via administrativa, serà
publicada al taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal (e-tauler). Aquesta
substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la
Llei 39/2015, d/1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions
Públiques. Simultàniament, s’enviarà a l’interessat un avís per SMS, al número de telèfon
mòbil que consti en la sol·licitud presentada, informant de la publicacióde la resolució.
Els centres escolars i els gestors del servei de menjador rebran comunicació
informant-los de la resolució i la relació de l’alumnat publicada al tauler d’anuncis de la seu
electrònica del Consell Comarcal per tal que la puguin publicar al tauler d’anuncis del propi
centre escolar.

9.4 Revisió
Es podrà demanar revisió de les sol·licituds que es deneguin:

- per superar el llindar de renda establert com a màxim, en casos de defunció i/o
incapacitat d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne, abandonament familiar d’un o
d’ambdós responsables legals de l’alumne o altres sempre i quan es puguin acreditar que
els ingressos han minvat substancialment durant l’any 2021 respecte del 2020. En aquests
casos caldrà que aportar la documentació necessària que acrediti la nova situacióeconòmica i
serà valorada amb els mateixos criteris.
- per superar el llindar de rendiments patrimonials establert com a màxim. En
aquests casos caldrà aportar la resolució o certificació de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya on aparegui la quantia de l’ajut total percebut durant l’any 2020.
9.5 Recurs de reposició
Contra la Resolució d’aquesta convocatòria, que és definitiva i posa fi a la
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat61

Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la seva publicació en l’e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal.
Potestativament, es pot interposar prèviament recurs de reposició davant de
l’Òrgan competent que va resoldre del Consell Comarcal en el termini d’un mes, a comptardel
dia següent de la seva publicació en l’e-tauler d’anuncis en el Consell Comarcal.
Si transcorre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució
expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós
administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar a partir del dia
següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
Tot això, sens perjudici que si es considera convenient, es puguin interposar altres
recursos que es creguin oportuns.

10. Compactació dels ajuts
L‘alumne beneficiari podrà compactar els ajuts parcials, a fi i efecte que pugui dinar
gratuïtament els dies que li cobreixi l'ajut i sempre en el mateix curs escolar. Aquesta
situació excepcional de compactació s’haurà de distribuir en períodes setmanals (p.e. 3
dies de cada setmana) i no al llarg d'uns mesos (p.e. de setembre a febrer), sense fer cap
tipus d’excepció.
Per poder gaudir d’aquesta compactació la família o tutors legals de l’alumne
beneficiari de l’ajut ho hauran d’indicar explícitament a la sol·licitud marcant la casella
corresponent en cas que l’ajut atorgat sigui d’un 70% del preu del menjador.
Abans de la data d’inici de la utilització de l’ajut compactat caldrà que el responsable de
la gestió del menjador escolar, prèvia conformitat amb la família, faci arribar al Consell
Comarcal la relació dels alumnes que compactaran l’ajut i fixarà els dies de la setmana en
què aquests alumnes podran fer ús del servei d’acord amb l’Annex 2.
No es podran sol·licitar canvis sobre les compactacions ja autoritzades ni retornar al
sistema inicial d’ús diari. Els dies establerts a la sol·licitud de compactació, si l’alumne no
assisteix al menjador escolar, no seran recuperables i, per tant, aquestes absències
s’hauran de reflectir a la justificació mensual. En qualsevol cas, l’import diari de l’ajut
compactat no podrà superar el preu màxim del servei de menjador establert pel
Departament d’Educació.
En cas de trasllat de centre dins de la comarca, es seguiran els criteris de compactació
establerts pel centre de destí.
En cas de custòdia compartida que ambdós progenitors sol·licitin l’ajut, caldrà que
marquin la mateixa modalitat. En cas de contradicció, no s’autoritzarà la compactació a cap
sol·licitant.

11. Retroactivitat de l’ajut
L’ajut individual de menjador atorgat tindrà efectes retroactius des de l’inici del curs
escolar 2021-2022 i estarà condicionat a l’ús efectiu i degudament justificat del menjador. Si
la sol·licitud es presenta fora del termini establert, l’ajut, en cas d’atorgar-se, tindrà efectes
des de la data de presentació de la sol·licitud.
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12. Baixes, renúncies i trasllats d’ajuts
Quan un alumne beneficiari de l’ajut de menjador causi baixa, el centre docent o el
responsable de la gestió del menjador comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix
Ebre per escrit, d’acord amb l’annex 3.

12.1 Baixes i renúncies
•
•

Renúncia: l’alumne renúncia a l’ajut de menjador per qualsevol motiu.
Baixa: quan l’alumne no faci ús del servei de menjador durant 15 dies consecutius
sense causa justificada.

12.2 Trasllats de comarca
•
•

Dins de la mateixa comarca: si un alumne es trasllada a un altre centre escolar de la
comarca del Baix Ebre, l’escola d’origen o destinació ho comunicarà al Consell
Comarcal.
Procedents d’una altra comarca: els alumnes procedents d’un centre d’una altra
comarca que tinguin concedit un ajut de menjador, tindran el mateix ajut (en %) que
el que tenien concedit pel mateix concepte, a partir de la comunicació al Consell
Comarcal, tenint en compte els dies que ha fet ús del servei de menjador. Caldrà
presentar sol·licitud d’ajut individual de menjador i adjuntar la documentació
obligatòria d’acord amb el punt 4.2.1.

13. Justificació i pagaments dels ajuts
La justificació dels ajuts la tramitarà el responsable de gestió del menjador i, en el seu
detriment, la direcció del centre, d’acord amb el model Annex 4, i haurà de reflectir els dies
que els alumnes n’hagin fet ús (els dies festius no seran recuperables).
Les justificacions es faran arribar mensualment al Consell Comarcal del Baix Ebre
abans del dia 10 del mes següent al que es justifica, a l’apartat instància genèrica, a través de
la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seue.cat/web/ccbaixebre. L’última setmana de cada mes, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de
tresoreria, es realitzaran els pagaments de totes aquelles justificacions presentades del dia
11 del mes anterior al dia 10 del mes en curs. Les justificacions que no es rebin en el
termini indicat seran acumulades per al pagament del mes posterior.
El pagament dels ajuts es realitzarà directament al responsable de la gestió del
menjador del centre educatiu de l’alumne beneficiari de l’ajut i pel nombre de dies lectius
durant els quals l’alumne hagi fet ús efectiu del servei, d’acord amb la justificació
presentada pel gestor del menjador. L’ingrés es farà efectiu al compte bancari indicat en
l’Annex 4. En cas de canvi de compte bancari i/o titularitat del mateix, caldrà aportar un
document acreditatiu, per part del gestor del servei de menjador corresponent.
En el cas dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del Baix Ebre, el
pagament s’efectuarà directament a les empreses concessionàries del servei.

14. Obligacions dels beneficiaris, control i inspecció
-

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si
s’escau, els requereixin el Consell Comarcal del Baix Ebre o el Departament
d’Educació, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de
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Comptes i la resta d’òrgans competents.

-

El Consell Comarcal podrà verificar la veracitat de les dades de la documentació
adjunta a la sol·licitud de l’ajut. L’incompliment dels requeriments establerts en la
convocatòria, així com la falsedat de dades, podrà originar la revocació de les
quantitats concedides.

-

El beneficiari de l’ajut i les entitats gestores estan obligats a permetre que els
agents que el Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que considerin
oportuns, que les quantitats atorgades s’apliquen a la finalitat prevista d’assistència
efectiva al menjador escolar.

-

Les justificacions mensuals han de reflectir la realitat dels assistents. En cas que el
Consell Comarcal, amb el corresponent control del servei, demostri que no és així,
l’entitat gestora haurà de reintegrar l’import justificat indegudament.

-

En el cas dels alumnes que hagin sol·licitat un sistema de compactació, el Consell
Comarcal podrà supervisar que es compleixi la compactació sol·licitada i, en cas
que es detecti que no és així, es podrà procedir a la retirada total o parcial de l’ajut.

-

El Consell Comarcal pot inspeccionar el procediment de concessió d’aquests ajuts,
per tal de comprovar el compliment d’aquestes bases.

-

L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos
posteriors.

15. Compatibilitats
Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre ajut que es pugui rebre, per a
la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l’import dels
ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. En cas de ser així, el
Consell podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l’administració de l’import
cobrat indegudament per part de l’usuari o del gestor del menjador escolar.
Si no es produeix la devolució de l’import indegut, el Consell Comarcal del Baix Ebre
considerarà aquesta quantitat com una bestreta de futurs ajuts que s’atorguin al mateix
beneficiari en altres convocatòries.

16. Protecció de dades
En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679,del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, el Consell Comarcal del Baix
Ebre situat al carrer Barcelona, 152 43500 Tortosa, telèfon 977445308 i e-mail
info@baixebre.cat, tractarà les dades personals facilitades per l'interessat, amb la finalitat de
gestionar les accions necessàries per tal que pugui optar a l’ajut, sent la base que legitima
aquest tractament el compliment d'una obligació legal.
Sense perjudici de la possible comunicació o cessió a tercers estrictament necessaris, o
en els casos en els quals aquesta comunicació o cessió siguin necessaris per existir una
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obligació legal, el Consell conservarà les dades personals durant el termini legal en el qual
pogués ser-li exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades tractades són les estrictament necessàries per a la correcta consecució de la
finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell
no podrà garantir la correcta gestió de la relació amb l'interessat.
En qualsevol cas, l'Interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació, portabilitat i retirar el seu consentiment prestat mitjançant
petició escrita remesa a info@baixebre.cat . Així mateix, l'informem que té dret a presentaruna
reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.

18. Interpretació i modificació de les bases
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics
del Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb els criteris per a l’atorgament d’ajuts
individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle
d’educació infantil de centres sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022, dictats pel
Director General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
Si aquest document no és suficient o adequat per resoldre els dubtes de l’aplicació
d’aquestes bases, es podrà atendre a les disposicions de la normativa vigent de
procediment administratiu.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà
d’aplicació el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de
subvencions.
Aquestes bases se sotmeten a les modificacions que en l’àmbit de la seva
competència pugui determinar el Departament d’Educació, de conformitat amb el que
disposa el Decret 160/96, de 14 de maig i el conveni de delegació de competències del
Departament d’Educació a favor d’aquest Consell Comarcal i a la resta de normativa vigent
aplicable a aquesta convocatòria.

Segon. Exposar al públic les Bases pel termini de 20 dies, en el benentès que, si en el
termini d’exposició pública es presentessin al·legacions a les bases no valoraran ni
concediran els ajuts fins que no s’hagin resolt aquestes i esdevinguin definitives. Cas que
es modifiquin substancialment les bases es podrà deixar sense efecte el tràmit de
presentació de sol·licituds i se n’obrirà seguidament un altre. En cas que no es presenti
cap al·legació s’estendran aprovades definitivament aquestes bases sense prendre cap
nou acord.
Tercer. Publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, una referència
de l’anunci de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat i s’exposaran en el tauler
d’anuncis electrònic del Consell (e-Tauler).
Quart. Facultar a la presidència per tal que, una vegada aprovades definitivament les
bases, aprovi la corresponent convocatòria i trameti a la Base Nacional de Datos de
Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas l’extracte de l’anunci
per la seva publicació.
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Cinquè - Trametre les bases a tots els centres escolars i les AMPA de la comarca del Baix
Ebre i publicitar-les adequadament.

Proposta B. Expedient 1277/2019 Periodicitat de les sessions plenàries ordinari
de cada mes.
Demana la paraula la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que
demana que tot i que el Ple torni a ser presencial, es pugui continuar retransmetent
com aquests mesos i així la gent el podrà seguir en directe.
Un cop feta aquesta aportació els membres del ple voten la proposta següent:
L’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l’article 11 del
Reglament Orgànic Comarcal, disposen que cal establir la periodicitat i l’horari de les
sessions plenàries de caràcter ordinari.
Vista la normativa exposada, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de
data 19 de juliol de 2019, va acordar que el Consell Comarcal del Baix Ebre celebraria
les seves sessions plenàries de caràcter ordinari el darrer divendres de cada mes, a
les 13.30 hores, excepte el mes d’agost, en què no es preveu la celebració de sessió
ordinària.
Al novembre de 2019, es va acordar modificar l’hora de la sessió i establir-la a les, a
les 14.00 hores
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb unanimitat de
tots els membres, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre celebrarà les seves sessions plenàries de
caràcter ordinari el darrer divendres de cada mes, a les 13.30 hores
Segon. Es manté la disposició que si la data corresponent fos festiva o concorri alguna
circumstància excepcional o imprevisible que impossibiliti el seu compliment, la
presidència determinaria una altra data, sense que això faci variar el caràcter ordinari
de la sessió.
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
El Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, li transmet al President del Consell la seva
satisfacció amb els serveis que s’han prestat a l’àrea d’Habitatge i de Serveis Tècnics
amb els ajuts de lloguer i rehabilitació per a la gent gran.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 14:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
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