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ACTA 05/2021 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Garcia i Maigí, Ivan      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  
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Osorio Canterero, Francisco Javier  
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Audí, Domingo 
Vallespí Cerveto, Francesc 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També són presents a la sessió: 

 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 

 
Sent les 13:30 hores del dia 28 de maig de 2021, es reuneixen a la sala de plens de la 
seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, sota la Presidència del Sr. Ivan Garcia i Maigí 
(Vicepresident primer) , per absència del President a causa de malaltia sobrevinguda, 
els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, 
la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del President del 
Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de data 25 de maig de 2021, sota el següent 
ordre del dia: 
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PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
PUNT 2n.- Expedient 641/2021. Donar compte de Resolucions de Presidència i 
Resolucions de nomenaments. 
 
PUNT 3r.- Expedient 378/2021. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de compatibilitat 
per a exercici privat de la professió a un funcionari interí. 
 
PUNT 4rt.- Expedient 84/2021. Aprovació inicial, si s'escau, del Pla Estratègic de 
Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre 2021-2022. 
 
PUNT 5è.- Expedient 415/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria per 
a la provisió de places d'administratiu per promoció interna. 
  
PUNT 6è.- Expedient 611/2021. Aprovació, si s'escau de bases in convocatòria per a la 
contractació de tècnic/a Project Manager del PECT EbreBioterritori. 
  
PUNT 7è.- Expedient 625/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases in convocatòria de 
procés de selecció per a un contracte de relleu de subaltern. 
  
PUNT 8è.- Expedient 518/2021. Donar compte de l'informe anual de control intern. 
  
PUNT 9è.- Expedient 623/2021. Informe de subministrament d¹informació trimestral 
corresponent al primer trimestre del 2021. 
 
PUNT 10è.- Expedient 621/2021. Aprovació, si s'escau, del 6è expedient de 
modificació de Crèdit del pressupost de l'exercici 2021, modificació de bases 
d'execució i plantilla. 
 
PUNT 11è.- Expedient 612/2021. Aprovació, si s'escau, de la modificació del 
Reglament Regulador del servei de Via Verda. 
 
PUNT 12è.- Expedient 616/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb la 
Universitat Rovira i Virgili per a la realització de pràctiques acadèmiques. 
 
PUNT 13è.- Expedient 617/2021. Aprovació, si s'escau, de les Bases reguladores i la 
convocatòria del PREMI ACCIO JOVE 2021. 
  
PUNT 14è.- Expedient 591/2021. Aprovació, si s'escau, de les Bases reguladores i la 
convocatòria dels PREMI RECERCA 2021. 
 
PUNT 15è.- Expedient 1279/2019. Aprovació si s'escau del nomenament de conseller 
Sr. Francesc Vallespí com a representant del Consell Comarcal del Baix Ebre en 
diferent entitats. 
 
PUNT 16è.- Expedient 839/2020. Aprovació si s'escau, de la modificació del patró de 
la Fundació Privada Batxillerat Internacional Dertosa. 
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PUNT 17è.- Expedient 602/2021. Aprovació, si s'escau, de la MOCIO QUE 
PRESENTA EL GRUP JUNTSXCAT EN DEFENSA DELS MUNICIPIS AFECTATS 
PER LA MINVA D’INGRESSOS QUE SUPOSA DEIXAR DE COBRAR L’IBI PER 
FINALITZACIÓ DE LES CONCESSIONS DE L’AUTOPISTA AP-7. 
 
PUNT 18è. Expedient 640/2021. Aprovació si s'escau de la Moció que presenta el grup 
Movem Terres de l'Ebre per aturar el transvasament de l'Ebre al Baix Camp. 
 
PUNT 19è.- Propostes d'urgència 
 
PUNT 20è.- 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 04/2021 de la sessió ordinària de data 30 d’abril 
de 2021. 
 
 
PUNT 2n. Expedient 641/2021. Donar compte de Resolucions de Presidència i 
Resolucions de nomenaments. 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2021-
0116 

SIA 2126684 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 512/2021 -- 
P4310600D Ajuntament Perelló -- AJUNTAMENT DEL 
PERELLÓ. PETICIO AUTORITZACIO PER INCORPORAR-SE A 
LA CENTRAL DE COMPRES DEL BAIX CAMP -- 512/2021 

RP 2021-
0115 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 388/2021 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA - CONTRACTACIO 
ADMINISTRATIVA - MARÇ 2021 -- 388/2021 

RP 2021-
0114 

Expedient 1960/2018 -- 52603870H SONIA MARZO BERNAT -- 
Contractació treballadora familiar Sonia Marzo Bernat -- 1960/2018 

RP 2021-
0113 

SIA 2165410 -- Expedient 366/2021 -- B55513345 NOVA 
DEVIMAR, SL -- PROCEDIMENT RENOVACIO AUTORITZACIO 
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - NOVA DEVIMAR SL -- 366/2021 

RP 2021-
0111 RP SERVEI D'AJUDA A DOMICILI - COMISSIÓ 26042021 81/2021 

RP 2021-
0112 

SIA 2165410 -- Expedient 584/2021 -- 52609105D LORENA 
ESMEL CARDONA -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN 
CAMIO CISTERNA - MAS PRADES RESTAURANT DELTEBRE, 
CCB00349/31 --  584/2021 

RP 2021-
0110 RP SERVEI TRANSPORT ADAPTAT - COMISSIÓ 26042021 81/2021 
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RP 2021-
0109 RP SERVEI TELEASSISTÈNCIA - COMISSIÓ 26042021 81/2021 

RP 2021-
0108 

Expedient 558/2021 -- Sol.licitud d'inclusió al programa comarcal 
d'acolliment residencial d'urgència del Consell Comarcal del Baix 
Ebre.  Sr. Alonso T.A. (08758073H) 558/2021 

RP 2021-
0107 

Expedient 345/2021 -- RP PRESTACIONS D'URGÈNCIA 
SOCIAL ANY 2021 - 2a ADJUDICACIÓ 345/2021 

RP 2021-
0106 

SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 571/2021 -- 
78583204R EVA SANCHO MIRALLES -- RECONEIXEMENT DE 
TRIENNIS EVA SANCHO MIRALLES -- 571/2021 

RP 2021-
0105 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 388/2021 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA - CONTRACTACIO 
ADMINISTRATIVA - MARÇ 2021 -- 388/2021 

RP 2021-
0104 

Ajuts per garantir la cobertura i les necessitats bàsiques d'infants 
i adolescents durant els períodes d'aïllament, quarentena i 
confinament - exercici 2021. 555/2021 

RP 2021-
0102 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 397/2021 -- 
AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT, 1a adjudicació -- 397/2021 

RP 2021-
0103 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 396/2021 -- 
AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS I/O 
MATERIAL CURRICULAR OBLIGATORI, 2a adjudicació -- 396/2021 

RP 2021-
0101 

SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 256/2020 -- 47822947J MARIA REVERTER 
QUERALT -- Contractació treballadora social Maria Reverter 
Queralt -- 256/2020 

RP 2021-
0100 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 388/2021 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA - CONTRACTACIO 
ADMINISTRATIVA - MARÇ 2021 -- 388/2021 

RP 2021-
0099 

Expedient 1276/2019 -- COMISSIONS INFORMATIVES 
MANDAT 2019-2023 -- Francesc Vallespí, president comissió 
informativa d'ensenyament, cultura, joventut i turisme 1276/2019 

RP 2021-
0098 

- Expedient 1288/2019 -- COMISSIO DE GOVERN MANDAT 
2019-2023 -- Nomenament Francesc Vallespi Cerveto 1288/2019 

RP 2021-
0097 

SIA 2126606 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1283/2019 -- 
VICEPRESIDÈNCIES MANDAT 2019-2023 -- 1283/2019 

RP 2021-
0096 

SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 341/2021 -- 
Múltiples interessats -- SOL·LICITUDS TARGETA SOLIDARIA 
2021 -- 341/2021 

RP 2021-
0095 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 795/2020 -- 
Múltiples interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO 
OBLIGATORI, CURS 2020-2021 -- 795/2020 

RP 2021-
0094 

SIA 2126596 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 546/2020 -- 
Múltiples interessats -- CONVENIS PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR, CURS 2020-2021 I 
SEGÜENTS -- 546/2020 
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RP 2021-
0093 

SIA 2165410 -- Expedient 478/2021 -- B55774533 OLIVITE 
EXPORT, S.L. -- PROCEDIMENT DE CANVI DE TITULARITAT 
DE L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS - 
JUAN BALLESTER SUC SL A OLIVITE EXPORT SL -- 478/2021 

 
 
 
 
 
PUNT 3r. Expedient 378/2021. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de 
compatibilitat per a exercici privat de la professió a un funcionari interí. 
 
El treballador Manuel Salguero Bel ha presentat una sol·licitud de compatibilitat per a 
l’exercici d’una segona activitat professional (exercici lliure de la professió), i adjunta 
una declaració jurada en la qual s’especifica l’activitat per a la qual se sol·licita la 
compatibilitat (Arquitecte Tècnic), el nombre total d’hores setmanals que s’hi dedicarà 
(17,5 hores setmanals) i distribució horària (de dilluns a divendres, de les 17:00 a les 
20:30 hores), i el compromís que aquest horari no interferirà amb el que es té assignat 
al centre. 
 
El treballador Manuel Salguero Bel és personal funcionari interí del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, en la categoria d’arquitecte tècnic, subgrup de classificació professional 
A2, en l’Àrea de Territori. 
 
A la vista d’aquests antecedents, la secretària accidental ha avaluat la possibilitat que 
el treballador compatibilitzi el seu lloc de treball amb l’exercici d’una activitat 
professional privada, i ha emès un informe en el que conclou que, al seu criteri, és 
possible autoritzar al treballador 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 un horari que no interfereix amb el seu lloc de treball. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 24 consellers presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
 
PRIMER. Reconèixer al treballador MANEL SALGUERO BEL la compatibilitat amb 
l'exercici de l'activitat d’arquitecte tècnic, en horaris de tarda, fora de la jornada 
establerta al Consell Comarcal del Baix Ebre, per entendre que es compleixen els 
requisits requerits. En aquest sentit, cal fer constar que no podrà actuar 
professionalment en tràmits, expedients o actuacions que tinguin relació directa amb 
serveis i tràmits  del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 
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 al treballador als efectes oportuns 
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PUNT 4t.- Expedient 84/2021. Aprovació inicial, si s'escau, del Pla Estratègic de 
Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre 2021-2022. 
 
1. L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, disposa: 

 
“Els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposin 
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas a l'acompliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària” 
 
 
Aquest precepte té caràcter bàsic, per la qual cosa tots els ens locals que pretenguin 
atorgar subvencions han d'aprovar el seu corresponent Pla Estratègic de Subvencions. 

 
Aquesta norma, en l’article 8.3 també estableix quins han de ser els principis que han 
de regir en la gestió de les subvencions: 

 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant. 

c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
 
2. Un dels principis que regeix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, és el de la transparència que, juntament amb la gran varietat 
d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de forma directa en un increment dels 
nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 
 
En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar 
les distorsions i les interferències que poguessin afectar el mercat, a més de facilitar la 
complementarietat i la coherència de les actuacions de les diferents Administracions 
Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 

 
Per millorar l'eficàcia, es preveu en la Legislació que es procedeixi a elaborar un Pla 
Estratègic de Subvencions, com a instrument d'organització de les polítiques 
públiques que té com a finalitat el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social 
o de promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al 
naixement de les subvencions, amb la finalitat d'adequar les necessitats a cobrir 
mitjançant les subvencions amb els recursos disponibles. 
 
El Consell Comarcal ha previst establir anualment subvencions a les àrees de la seva 
competència: 

 
Atenció a les persones : joventut, associacionisme i participació ciutadana 
 
Cultura: activitats culturals, promoció de les arts, xarxes socials…. 
 

Foment econòmic: promoció econòmica 
 
Ensenyament: alumnes primària, secundaria i Batxillerat 
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Antecedents 

 
Vist el document, la comissió informativa comarcal de Governació i Hisenda proposa 
al Ple del Consell que adopti els següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions de del Consell 
Comarcal          del Baix Ebre 2021-2022: 

 
 

 
 

 

1. L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
disposa: 

 
“Els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposin 
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas a l'acompliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària” 
 
Aquest precepte té caràcter bàsic, per la qual cosa tots els ens locals que pretenguin 
atorgar subvencions han d'aprovar el seu corresponent Pla Estratègic de 
Subvencions. 

 
Aquesta norma, en l’article 8.3 també estableix quins han de ser els principis que han 
de regir en la gestió de les subvencions: 

 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant. 

c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
 
2. Un dels principis que regeix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, és el de la transparència que, juntament amb la gran varietat 
d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de forma directa en un increment dels 
nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 
 
En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar 
les distorsions i les interferències que poguessin afectar el mercat, a més de facilitar la 
complementarietat i la coherència de les actuacions de les diferents Administracions 
Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 
 
Per millorar l'eficàcia, es preveu en la Legislació que es procedeixi a elaborar un Pla 
Estratègic de Subvencions, com a instrument d'organització de les polítiques 
públiques que té com a finalitat el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social 
o de promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al 
naixement de les subvencions, amb la finalitat d'adequar les necessitats a cobrir 
mitjançant les subvencions amb els recursos disponibles. 

 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

2021-2023 
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L’article 2 de la Llei General de Subvencions estableix el concepte de subvenció com 
tota aquella que comporta un lliurament dinerari a favor de persones públiques o 
privades, amb els següents condicionants: 
 
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, 
l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament 
singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d'una situació, i el beneficiari ha 
de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert. 

 
c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el 
foment d'una activitat d'utilitat pública o d’interès social o de promoció d'una finalitat 
pública. 
 
En el cas del Consell Comarcal del Baix Ebre es disposa d’ una l’Ordenança General 
de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre aprovada pel ple de 23 de març 
de 2018, i publicada la seva aprovació definitiva en el BOPT de 70 de data 1 d’abril de 
2018, i que té per objecte establir el règim i procediment general d’actuació del 
Consell Comarcal del Baix Ebre en relació amb l’àmbit de subvencions, des de la 
sol·licitud fins a la concessió, justificació, reintegrament i règim sancionador. 

 
D’acord al que regula l’article 10 del Reglament General de la Llei de Subvencions els 
plans estratègics de subvencions es defineixen com un instrument de planificació i 
organització de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d’una 
activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció de finalitats públiques. 
 
El Pla estratègic és programàtic no normatiu, l’aprovació del Pla estratègic no genera 
cap dret ni obligació a favor dels potencials beneficiaris , i la seva efectivitat restarà 
condicionada a la posada en pràctica de les línies de subvenció d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària de cada exercici. 
 
Els requisits bàsics, que complementen el de la consignació pressupostària, serà el de 
l’elaboració de les bases reguladores i convocatòria per a la concurrència competitiva. 
Tot el procediment es supeditarà als objectius d’estabilitat pressupostària, així com a 
les previsions de les bases d’execució del pressupost que en cada moment estigui 
vigent. 

 
Pel que fa al seu control i intervenció, les subvencions previstes al Pla Estratègic de 
Subvencions requereix de la consignació pressupostària, les bases reguladores i la 
convocatòria, amb compliment de la publicació a la Base de Dades Nacionals de 
Subvencions (BDNS). 
 
Les fonts de finançament es duran a terme mitjançant fons propis, o en el cas que així 
es prevegi per la delegació de determinades competències o contractes-programa, 
mitjançant les aportacions d’altres administracions (Ex: Ajuts i subvencions 
d’Ensenyament i serveis socials regulats en els corresponents convenis de delegació 
de competències i contracte programa de Benestar Social ). 
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Beneficiaris i matèries 

Control i avaluació del pla 

Per això, aquest Consell Comarcal aprova el Pla Estratègic de Subvencions que el 
seu articulat figura a continuació. 
 

 

 

 

L'establiment de subvencions per aquest Consell Comarcal durant el període 2021- 
2023 s'ajustarà al previst en el present Pla. 
 
L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió 
de les consignacions corresponents als Pressupostos comarcals de cada any i 
l'aprovació de les Ordenances que continguin les bases reguladores de la seva 
concessió. 
 
L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que 
s'aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran a cada moment 
a dits objectius. 
 
L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de dret 
algun en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir indemnització o 
compensació alguna en cas que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis 
termes. 
 

 

 

El Consell Comarcal concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades 
amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o 
per promoure la consecució de finalitats públiques atribuïdes a la competència local. 

 
El Consell Comarcal establirà anualment subvencions a les àrees de la seva 
competència: 
 
Atenció a les persones : joventut, associacionisme i participació ciutadana 
 
Cultura: activitats culturals, promoció de les arts, xarxes socials…. 

 
Foment econòmic: promoció econòmica 
 
Ensenyament: alumnes primària, secundaria i Batxillerat 
 

 

La Gerència del Consell comarcal efectuarà el control del compliment del present Pla 
durant el seu període de vigència. 
 
En el primer trimestre de cada any, la Presidència del Consell Comarcal presentarà 
davant el Ple un informe en el qual s'avaluï l'execució del Pla. 

 
Finalitzada la vigència del Pla, abans de l'elaboració del següent i una vegada a l'any 
com a mínim, la Presidència del Consell Comarcal haurà de presentar davant el Ple 

Vigència 
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una actualització dels plans en una Memòria en la qual es contempli, almenys, el grau 
de compliment del Pla, l'eficàcia i l'eficiència de l'atorgament de subvencions en la 
consecució dels objectius i efectes pretesos i conclusions, amb proposta de 
suggeriments per a l'elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions 
 
FITXES ANNEX EN EXPEDIENT 
 
Segon. Exposar al públic aquest acord i aquest document mitjançant edicte al Tauler 
d’anuncis electrònic, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de 
la Generalitat per tal que durant un període de 30 dies es puguin presentar les 
al·legacions i/o consideracions que es creguin oportunes 
 
 
PUNT 5è.- Expedient 415/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria 
per a la provisió de places d'administratiu per promoció interna. 
 
Seguint el que es disposa per l'article 296 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, les 
corporacions locals han de facilitar la promoció interna consistent en l'ascens des de 
cossos o escales de grups inferiors a altres corresponents de grup superior.  
 
La promoció interna s’ha de realitzar mitjançant processos selectius que garanteixin el 
compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com els 
contemplats en l'article 55.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. Les Administracions 
Públiques adoptaran mesures que incentivin la participació del seu personal en els 
processos selectius de promoció interna i per a la progressió de la carrera 
professional. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública, on hi 
consten vacants les següents places: 

 

Grup C1 

Escala Administració General 

Subescala Administrativa 

Classe Funcionariat de carrera 

Denominació Administratiu/iva 

Núm. de vacants 4 

 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
  
— Els articles 18, 60, 61, 62, 75 i 76 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un Text 
Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a Catalunya en Matèria de 
Funció Pública. 
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— L'article 296 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
— Els articles 99 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
— El Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de 
l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
— L'article 53 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de Març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes 
 
— L’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
— El Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
— Els articles 18 i següents, i 77 i següents del Reglament General d'Ingrés del 
Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball 
i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat 
aprovat per Reial decret 364/1995, de 10 de març. 
 
— Els articles 4, 5 i 6 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen 
les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de 
selecció dels funcionaris d'Administració Local. 
 
— La Disposició Addicional 22a. de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública 
 
Vist que per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la legalitat i el procediment a 
seguir i per part d’Intervenció s’ha emès informe respecte l’existència de consignació 
pressupostària, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 24 consellers presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les Bases reguladores de les proves selectives per cobrir en propietat 
4 places vacants d’administratiu d’administració general (Grup C1) per torn de 
promoció interna mitjançant concurs-oposició, que seguidament es transcriuen: 
 
Segon. Convocar les proves, comunicant-ho a l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya a l'efecte de que designi membres per formar part de l'òrgan de selecció de 
la referida convocatòria 
 
Tercer. Posteriorment es publicarà la convocatòria, juntament amb el text íntegre de 
les bases reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, en el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica 
d'aquest Consell Comarcal. Així mateix l'anunci de la convocatòria, sense el text 
íntegre de les bases, es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 
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PUNT 6è.- Expedient 611/2021. Aprovació, si s'escau de bases in convocatòria per 
a la contractació de tècnic/a Project Manager del PECT EbreBioterritori. 
 
Per Resolució del secretari d’Administració Local i de Relacions amb l’Aran de data 12 
d’abril de 2021, es resol el procediment per a la selecció dels projectes  
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i s’atorga 
al Consell Comarcal del Baix Ebre la subvenció per al PECT EbreBioterritori: 
Estructures i eines per a la transformació econòmica de les Terres de l'Ebre. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre és responsable de la coordinació i el seguiment 
dels projectes, les operacions i les actuacions emmarcats en el PECT, amb 
conseqüència, també ha de portar a terme la Coordinació Tècnica i el Seguiment de 
l’Execució del PECT.  
 
La implementació del PECT per part del Consell Comarcal del Baix Ebre preveu dues 
accions: de coordinació econòmica i justificació i l’acció de coordinació tècnica i 
seguiment de l’actuació. 
 
Aquestes tasques tant específiques s’ha previst que es desenvolupin a través de la 
figura del PROJECT MANAGER, per un/a tècnic/a de nova contractació amb 
coneixement i amb experiència en la gestió de projectes amb finançament europeu. 

 

Servei/Dependència  Gerència 

Denominació del lloc  Project Manager PECT EbreBioterritori 

Naturalesa  Laboral temporal 

Modalitat contractual  Obra o servei determinat 

Grup professional  A1 

Titulació exigible  Llicenciatura o grau 

Sistema selectiu Concurs  

Funcions a exercir  Gestió del PECT EBREBIOTERRITORI 

  
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
  
 — La Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. 
  
— El Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 
  
— El Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
  
 
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
  
— L’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
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— El text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
  
— El conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
 
Vist que per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la legalitat i el procediment a 
seguir i per part d’Intervenció s’ha emès informe respecte l’existència de consignació 
pressupostària, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 24 consellers presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar les bases que regeixen el procés de selecció d’un/a tècnic/a, 
personal laboral temporal, per desenvolupar les tasques de Project Manager del PECT 
EbreBioterritori i convocar les proves selectives. 
 
 

SEGON. Publicar el text íntegre de les bases que han de regir el procés selectiu en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona  i a la seu electrònica d'aquest Consell 
Comarcal i en el Tauler d'anuncis, per a major difusió], i un extracte en el DOGC, sent 
la data de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la que servirà per 
al còmput del termini de presentació d'instàncies. 
 
 
PUNT 7è.- Expedient 625/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases in 
convocatòria de procés de selecció per a un contracte de relleu de subaltern. 
  
El treballador Francesc Luque Crespillo, personal laboral, que ocupa la plaça de 
subaltern, lloc de treball núm. 16, en data 18 de maig de 2021 ha manifestat la seva 
voluntat d'accedir a la jubilació parcial reduint la seva jornada en un 75% 
  
La Legislació aplicable ve determinada per: 
  
— L'article 12 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 
  
— L'article 215 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. 
  
— Els articles 11 i 55 a 61 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. 
  
— L'article 177 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim 
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
 — L'article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’organització Comarcal de Catalunya. 
 
Vist que per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la legalitat i el procediment a 
seguir i per part d’Intervenció s’ha emès informe respecte l’existència de consignació 
pressupostària, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
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de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 24 consellers presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les Bases reguladores de les proves selectives per a la contractació, 
mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició i 
convocar les corresponents proves selectives 

 
Segon. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives i la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en la seu electrònica 
d'aquest Consell Comarcal  
 
 
PUNT 8è.- Expedient 518/2021. Donar compte de l'informe anual de control intern. 
 
L’article 213 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 (TRLHL), disposa que la funció de 
control intern s’efectuarà en les modalitats de funció interventora i funció de control 
financer, inclosa l’auditoria de comptes, en les entitats que es determinin 
reglamentàriament. 
 
L’article 37 del Reial Decret 424/2017 senyala que l’òrgan interventor elaborarà amb 
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resumen dels 
resultats de control intern assenyalat a l’article 213 del TRLHL, que el mateix serà 
tramès al Ple i a la Intervenció General de l’Estat i que contindrà els resultats més 
significatius derivats de les actuacions de control financer i de la funció interventora 
realitzades en l’exercici anterior. 
 
La Resolució de 2 d’abril de 2020 de la IGAE, que ha entrat en vigor el 7 d’abril de 
2020, ha establert les instruccions a les quals s’hauran d’ajustar el contingut, 
l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la 
resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i els informes 
d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local. 
 
Vist l’informe de la Intervenció comarcal del resum del control intern de l’exercici 2020, 
es dona compte al Ple de: l’Informe resum dels resultats del control intern efectuat 
l’exercici 2020 per la Intervenció comarcal d’acord amb el que disposa l’article 37 del 
RD 424/2017, de 28 d’abril 
 
 
PUNT 9è.- Expedient 623/2021. Informe de subministrament d¹informació 
trimestral corresponent al primer trimestre del 2021. 
  

1. ANTECEDENTS 
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les  obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l'any s'ha de trametre la  informació que es relaciona a 
l'article 16 de la mateixa Ordre. 
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Per part de l'lGAE s'ha classificat la societat Baix Ebre Innova, SL com a administració 
pública, per tant s'ha afegit la societat al perímetre de consolidació a efectes 
d'estabilitat. 
 
També s’ha afegit el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per 
estar adscrit al Consell Comarcal del Baix Ebre 
 

2. FONAMENTS DE DRET 
 

▪ Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 

• Llei Orgànica 2/2012,de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 

Financera (LOEPSF) 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials. 
 

3. INFORME 
 
L'article 16 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix     que abans de 
l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació 
relativa: 
 

- a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l'exercici, a les obligacions de tercers vençudes, 
líquides, exigibles, no imputades a pressupost,  

- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 
pagar, 

-- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del 
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 

 

- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, 
de la regla de la despesa i del límit del deute  

- a informació relativa a la plantilla de personal. 
 
Aquest informe s'emet amb la informació disponible a 31 de març de 2021. La 
informació corresponent al Consell Comarcal del Baix Ebre i del Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià s’ha extret de les dades que consten en aquesta 
intervenció, la informació de Baix Ebre Innova, SL  es la facilitada per la societat. 

 
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
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3.1. Personal 
 
A data 31/03/2021 el Consell Comarcal del Baix Ebre, i la societat mercantil 
classificada com a administracions públiques, tenen les plantilles de personal d'acord 
amb la següent distribució : 
Les variacions de personal produïdes en aquest trimestre, són les següents: 

 
Ens Altes Baixes Motiu 

Consell Comarcal del Baix Ebre  21  14 Altes: 

- interinitat                   11 

- acumulació tasques    1 

- obra o servei               9 
Baixes: 

- fi contracte                 10 

- excedència                  2 

- baixa voluntària           2 

Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre 
i Montsià 

   1    0 Interinitat 

Baix Ebre Innova, SL    0    0  

 

3.2. Indicadors pressupostaris 
 
3.2.1. L’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al final del primer 
trimestre del 2021 és el que es detalla a continuació: 
 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE  

Pressupost inicial d’ingressos:  19.725.837,68 

Modificacions d’ingressos:  747.604,85 

Pressupost definitiu d’ingressos:  20.473.442,53 

Drets reconeguts nets: 3.591.568,38 

Recaptació neta:  1.874.944,60 

Drets pendents de cobrament:  1.716.623,78 

 

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 

Pressupost inicial d’ingressos:  204.055,41 

Modificacions d’ingressos:  0,00 

Pressupost definitiu d’ingressos:  204.055,41 

Drets reconeguts nets: 14.333,69 

Recaptació neta:  6.762,72 

Drets pendents de cobrament:  7.570,97 

 

BAIX EBRE INNOVA, S.L.   

Pressupost inicial d’ingressos:  162.075,31 

Modificacions d’ingressos:  0,00 

Pressupost definitiu d’ingressos:  162.075,31 

Drets reconeguts nets: 109.447,76 

Recaptació neta:   55.899,65 

Drets pendents de cobrament:   53.548,11 
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L’execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha 
executat en un 17,54 %, la del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià en un 7,02 % i el de Baix Ebre Innova, S.L en un 67,53%, que suposa en 
termes consolidats un 17,83 %.   
 
La baixa execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre es 
degut a que els ingressos de capítol 7 transferències de capital són convenis amb la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona els quals no s’han percebut part 
dels ingressos corresponents i el capítol 9 passius financers són previsions de 
préstecs que no s’han executat. El capítol 4 s’ha executat en un 19,99 % la qual cosa 
es troba dintre la previsió inicial d’ingressos d’acord amb la prestació de serveis 
prestats. 
 
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià  presenta una execució 
d’ingressos del 7,02% atès que els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya 
es liquiden per mesos un cop justificat la despesa corrent i el conveni amb Diputació 
de Tarragona que es justifica a finals de l’exercici. 
 
Pel que fa a l’execució de Baix Ebre Innova, S.L. suposa un 67,53 % dels ingressos 
inicialment previstos degut a que s’ha comptabilitzat com a drets els imports atorgats 
de les subvencions pendents d’executar i de periodificar. 
 
3.2.2. L’execució del pressupost de despeses, en termes acumulats, al final del primer 
trimestre del 2021 és el que es detalla a continuació: 

 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE  

Pressupost inicial de despeses:  19.725.837,68 

Modificacions de despeses:  747.604,85 

Pressupost definitiu de despeses: 20.473.442,53 

Obligacions reconegudes:  3.354.022,36 

Despeses pagades:  1.607.975,72 

Obligacions pendents de pagament:  1.746.046,64 

 
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I 
MONTSIÀ 

  
Pressupost inicial de despeses:  204.055,41 

Modificacions de despeses:  0,00 

Pressupost definitiu de despeses: 204.055,41 

Obligacions reconegudes:  52.021,44 

Despeses pagades:  40.348,07 

Obligacions pendents de pagament:  11.673,37 

 

BAIX EBRE INNOVA, S.L.   

Pressupost inicial de despeses:  162.075,31 

Modificacions de despeses:  0,00 

Pressupost definitiu de despeses: 162.075,31 

Obligacions reconegudes:  69.061,98 

Despeses pagades:   47.804,47 

Obligacions pendents de pagament:   22.672,79 
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L’execució del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha 
executat en un 16,38 %, el del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià en un 25,49% i el de Baix Ebre Innova en un 43,61 %. 
 
La baixa execució del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Baix Ebre es 
degut principalment a les despeses imputades en el capítol 6 d’inversions, amb una 
execució del 0,17%, i les despeses de capítol 9 passius financers, inexecutat, atès que 
no s’han realitzat amortitzacions fins al seu venciment que correspon al mes d’abril. La 
resta d’execució de despeses es troba dintre de la previsió realitzada en el pressupost. 
 
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià s’ha executat en un 25,49 
% la qual cosa ens indica un correcte desenvolupament a finals de trimestre. 
 
Baix Ebre Innova, S.L. ha executat un 42,61 % degut a una major realització de cursos 
que s’hauran de reflectir en el pressupost previst mitjançant una modificació. 
 
3.2.3 La situació de la tresoreria al final del primer trimestre del 2021 és la següent: 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE

 
 
 
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 
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3.3. Morositat 
 
Els períodes mitjos de pagament són els següents: 
 

Nombre de 

pagaments
Import Total

Nombre de 

pagaments
Import Total

Cm. Baix Ebre 45,66 341 872.541,58 13 469.091,22

Baix Ebre Innova, S.L. 24,50 70 47.243,86 0 0,00

C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 4,77 8 5.808,19 0 0,00

Entitat

Pagaments realitzats en el període

PMP

Pagaments dintre període Pagaments fora període

 
 
 

Nombre de 

pagaments
Import Total

Cm. Baix Ebre 0 0

Baix Ebre Innova, S.L. 0 0

C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 0 0

Entitat

Interessos de demora pagats 

en el període

 
 
 

Nombre 

d'operacions
Import Total

Nombre 

d'operacions
Import Total

Cm. Baix Ebre 34,15 56 341.987,28 1 3.392,00

Baix Ebre Innova, S.L. 22,13 27 25.355,42 0 0,00

C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 0 0 0,00 0 0,00

Entitat

Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del període

PMP        

pendent

Dins període legal pagament Fora període legal pagament

 
 
 

Perídoes PMP inclosos PMP (días) 

Primer trimestre 2021 30,75 

 

El període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2021 supera amb 
0,75 dies el termini establert per la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen les mesures contra la morositat en operacions comercials, que fixa 
aquest rati en 30 dies.  Aquest fet s’ha originat de despeses corresponents a l’exercici 
2020 i que s’han  presentat durant l’exercici 2021, cosa que originat en la realització 
d’un procediment extrajudicial de crèdits i ha suposat l’incompliment del PMP en el 
primer trimestre de 2021. 
 
3.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i 
límit del deute viu:  
 
3.4.1. D'acord amb les previsions de liquidació s'obté al tancament de l'exercici una 
capacitat de finançament. 
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Entidad 
Ingreso 

no financiero 
(1) 

Gasto 
no financiero 

(1) 

Ajuste S. Europeo Cuentas 
(2) Capac./Nec. 

Financ. 
Entidad 

Ajustes 
propia 
Entidad 

Ajustes por 
operaciones 

internas 

09-43-003-
RR-000 Cm. 
Baix Ebre 

20.093.498,53 20.379.142,53 -297.699,28 0,00 -583.343,28 

 
3.4.2. La Regla de la despesa calculada d'acord amb les previsions de tancament a 31 de 
desembre, es preveu que es compleix la regla de la despesa. 
 

Identificador 

Concepto: Estimación del Resultado 
operaciones no financieras del 

ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 
1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio 

Importe Ajuste 
aplicado al saldo 
presupuestario 

inicial 
2021 (+/-) 

Estimación 
de los 

ajustes 
a aplicar a 

los importes 
de ingresos 
y gastos a 
final del 
ejercicio. 

   GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 0,00 0,00 

   GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 0,00 0,00 

   GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -8.457,63 0,00 

   GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 0,00 0,00 

   GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 0,00 0,00 

   GR002b 
(+/-) Ajuste por liquidación PTE de 
ejercicios distintos a 2008 y 2009 

0,00 0,00 

   GR006 Intereses 0,00 0,00 

   GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00 

   GR015 
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del 
gasto 

1.007.725,66 0,00 

   GR009 
Inversiones realizadas por Cuenta de la 
Corporación Local (2) 

0,00 0,00 

   GR004 
Ingresos por Ventas de Acciones 
(privatizaciones) 

0,00 0,00 

   GR003 Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00 

   GR016 
Ingresos obtenidos del presupuesto de la 
Union Europea 

0,00 0,00 

   GR017 
Operaciones de permuta financiera 
(SWAPS) 

0,00 0,00 

   GR018 
Operaciones de reintegro y ejecucion de 
avales 

0,00 0,00 

   GR012 Aportaciones de Capital 0,00 0,00 

   GR013 Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00 

   GR014 
Gastos realizados en el ejercicio 
pendientes de aplicar a presupuesto 
(cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018) 

0,00 -297.699,28 

   GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 

   GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 

   GR008b 
Contratos de asociacion publico privada 
(APPs) 

0,00 0,00 

   GR010 
Inversiones realizadas por la corporación 
local por cuenta de otra Administracion 
Publica (3) 

0,00 0,00 

 
   GR019 Prestamos 0,00 0,00 

   GR020 
Devoluciones de ingresos pendientes de 
aplicar a presupuesto 

0,00 0,00 

   GR021 
Consolidación de transferencias Con otras 
Administraciones Públicas 

0,00 0,00 

   GR99 Otros (1) 0,00 0,00 

Total 
Total de ajustes a Presupuesto de la 
Entidad 

999.268,03 -297.699,28 
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3.4.3. Les dades d'endeutament es reflecteixen en els quadres següents: 
 
Dades a 31 de març de 2021 
 

ABRIL MAIG JUNY

Deutes a curt termini ( operacions de tresoreria ) 800.325,84

Deutes a llarg termini ( operacions amb entitats crèdit ) 106.451,27 5.012,19

VENCIMENTS PREVISTOS 2 TRIMESTRE 2021

CONCEPTE

DEUTE VIU A FINAL 

DEL TRIMESTRE 

VENÇUT

 
 
Previsions a 31 de desembre de 2021 i previsió dels propers 10 anys 
 

IMPORT 

CONCERTAT 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Préstec inversions 2007 ( LA CAIXA ) 150.253,02 10.016,87 0,00

Nou préstec CITBE 160.000,00 81.405,35 46.072,18 25.685,65 5.155,21 0,00

Préstecs inversions 2021 374.944,00 337.449,60 299.955,20 262.460,80 224.966,40 187.472,00 149.977,60 112.483,20 74.988,80 37.494,40 0,00

428.871,82 346.027,38 288.146,45 230.121,61 187.472,00 149.977,60 112.483,20 74.988,80 37.494,40 0,00  
 

4. CONCLUSIONS 
 

El Consell Comarcal, en termes acumulats al primer trimestre de 2021, es preveu que 
incompleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa al tancament 
de l’exercici. No obstant això, el compliment dels objectius dependrà del ritme 
d’execució de les inversions i actuacions finançades amb subvencions finalistes. 
 
La Corporació no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest incompliment 
és solament informatiu degut a la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 
i 2021. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, el nivell d’endeutament previst a 31 de desembre 
de 2021 considerant una total disposició de les pòlisses actuals i la concertació dels 
préstecs previstos en el pressupost s'estima del 14,03 %. 
 
No es compleix el període mig de pagament a proveïdors. 
 
L'execució dels pressupostos de manera general s'ajusta a les previsions definitives.  
 
 
PUNT 10è.- Expedient 621/2021. Aprovació, si s'escau, del 6è expedient de 
modificació de Crèdit del pressupost de l'exercici 2021, modificació de bases 
d'execució i plantilla. 
 
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, 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, per Provisió de Presidència es va incoar expedient 
per a la concessió de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a majors ingressos i a 
romanent de tresoreria per a despeses generals  
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Considerant que es va emetre Memòria de 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 de l'Estabilitat Pressupostària.  
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Governació, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats i romanent de tresoreria per a 
despeses generals, d'acord al següent detall:  

  
Pressupost de Despeses 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

ADMIN 920 23300 Indemnització tribunals 300,00 

ADMIN 920 62200 Obres seu comarcal 10.000,00 

CIDTBE 432 14300 Contracte pràctiques Odisseu 1.800,01 

CIDTBE 432 16000 Seg. Soc.personal turisme 193,64 

SANEJA 161 62309 Projecte remodelació emissari submarí l'Ametlla 30.000,00 

TERRI 150 13100 Personal laboral temporal territori 14.200,00 

TERRI 150 16000 Seguretat social personal laboral territori 4.473,00 

      TOTAL 60.966,65 

 

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

CIDTBE 432 46501 Transf. Consells explotació llagut 1.983,49 

JOVE 337 22609 Dinamització juvenil 5.450,00 

SANEJA 161 22707 Direcció tècnica redacció projectes 6.700,00 

SIS 231 13100 Personal temporal serveis socials SIS 6.554,28 

SIS 231 16000 Seguretat social serveis socials SIS 3.618,78 

UBASP 231 13000 Personal fix serveis socials UBASP 4.312,03 

UBASP 231 13100 Personal temporal serveis socials UBASP 15.956,09 

UBASP 231 16000 Seg. Soc. serveis socials UBASP 9.271,00 

UBASP 231 22602 Material difusió SIAD 4.236,43 

      TOTAL 58.082,10 
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Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos i romanent de tresoreria 
per a despeses generals, en els següents termes:  

  

Concepte Descripció Import 

32500 Taxes serveis generals 300,00 

34201 Preus públics joventut 5.450,00 

45002 Contracte programa serveis socials 15.686,00 

45100 ACA. Gestió EDARs 6.700,00 

46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals 5.724,22 

49000 Subvenció Odisseu 900,00 

75102 ACA. Convenis projectes sanejament 30.000,00 

87000 Romanent de tresoreria 54.288,53 

  TOTAL 119.048,75 

 
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats 
a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, 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 inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 
  
SEGON.  Modificar les bases d’execució del pressupost en els següents apartats: 

 
BASE 32. Dietes, indemnització per raó de serveis i despeses de viatge del 
personal 

 
On diu: 

 
b) Els desplaçament dins la pròpia comarca tindran la següent quantificació 

quilomètrica, comptats des del Consell Comarcal: 
c)  

Aldover 12 km  Deltebre - Ajuntament 25 km 
Alfara de Carles 21 km  Deltebre - Jesús i Maria 22 km 
l’Aldea – Hostal 12 km  Deltebre - La Cava 26 km 
L’Aldea – Estació 11,5 km  Deltebre-Riumar 35 km 
l’Ametlla de Mar 40 km  Jesús 05 km 
A.M. – Tres Cales 43 km  Paüls 25 km 
A.M. – Sant Jordi 47 km  El Perelló 31 km 
A.M. – Calafat 48 km  Els Reguers 11 km 
l’Ampolla 23 km  Roquetes 05 km 
Benifallet 28 km  Roquetes –Raval Crist 05 km 
Bítem 8 km  Tivenys 15 km 
Camarles 17 km  Vinallop 7,5 km 
Camarles - Lligallos  14 km  Xerta 16 km 
Campredó 6 km    
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Ha de dir: 
 
b) Els desplaçament dins la pròpia comarca tindran la següent quantificació 

quilomètrica, comptats des del Consell Comarcal: 
d)  

Aldover 12 km  Deltebre - Ajuntament 25 km 
Alfara de Carles 21 km  Deltebre - Jesús i Maria 22 km 
l’Aldea – Hostal 12 km  Deltebre - La Cava 26 km 
L’Aldea – Estació 11,5 km  Deltebre-Riumar 35 km 
l’Ametlla de Mar 34 km  Jesús 05 km 
A.M. – Tres Cales 37 km  Paüls 25 km 
A.M. – Sant Jordi 40 km  El Perelló 29 km 
A.M. – Calafat 41 km  Els Reguers 11 km 
l’Ampolla 23 km  Roquetes 05 km 
Benifallet 28 km  Roquetes –Raval Crist 04 km 
Bítem 8 km  Tivenys 15 km 
Camarles 17 km  Vinallop 7,5 km 
Camarles - Lligallos  14 km  Xerta 16 km 
Campredó 6 km    

 

On diu: 
 
1. Els desplaçaments per a cursos i/o reunions fora de la comarca tindran la 

següent quantificació quilomètrica: 
 

Amposta 17 km  Gandesa 39 km 
Mora d’Ebre 50 km  Reus 83 km 
Tarragona 92 km  Barcelona 190 km 

 
Ha de dir: 
 

Amposta 17 km  Gandesa 39 km 
Mora d’Ebre 50 km  Reus 80 km 
Tarragona 88 km  Barcelona 177 km 

 

Nou redactat: 
 
BASE 39. De les Bestretes de Caixa Fixa 
 
1. Com a bestretes de caixa fixa, es podrà realitzar provisions de fons a favor dels 
habilitat/ades que proposi el/la tresorer/a, per atendre despeses corrents d'atencions 
corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de viatge, material 
d’oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa semblant que preveu 
l’article 73 del RD 500/1990. 
 
També es podran utilitzar per al pagament d’urgències socials i altres despeses de 
característiques similars. 
 
2. El règim de les bestretes de caixa fixa serà el que estableix el RD 725/1989, de 16 
de juny, amb les adaptacions corresponents al règim local.. 
 
3. Els fons lliurats per aquest concepte tindran, sempre, el caràcter de fons públics, i 
formaran part integrant de la Tresoreria.  
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4. Un cop aprovats els comptes, s’expediran les ordres de pagament de reposició de 
fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què corresponguin les quantitats 
justificades. En el darrer trimestre i a petició de l’habilitat/ada, es podrà reposar 
juntament amb la justificació presentada, les economies o quantitats no gastades en 
trimestres passats i sempre fins la totalitat anual prevista de despesa.  
 
5. Competència per a l’aprovació. Les ordres de pagament de reposició de fons 
s’expediran per  resolució de la gerent, i s’aplicaran al pressupost vigent, una vegada 
sol·licitada, i fiscalitzada per la intervenció. 
 
6. Retre comptes. La persona habilitada retrà comptes en el termini dels deu dies 
següents a l’acabament del trimestre natural, i, sempre, abans del 31 de desembre. 
 
7. Disposició de fons. La persona habilitada disposarà de fons a través de compte en 
metàl·lic o de compte bancari restringit. Les disposicions de fons de les bestretes 
constituïdes amb comptes restringits s’efectuaran per mitjà de transferències 
bancàries autoritzades amb la seva signatura. 
 
En cap cas, es podran destinar fons a finalitats diferents d’aquelles per a les quals es 
lliuraren. 
 
8. Compte corrent de l’habilitat/ada. La tresoreria comarcal disposarà l’obertura dels 
comptes corrents restringits amb la denominació de “compte de bestretes de caixa 
fixa-nom del servei gestor de la bestreta”. Cada compte tindrà tres titulars que seran: 
l’habilitat/ada, la tresorera i la interventora. Per a la disposició de fons caldrà la 
signatura mancomunada i conjunta de dos dels titulars, un dels quals haurà de ser 
necessàriament l’habilitat/ada de la bestreta de caixa fixa. 
 
9. Funcions de la persona habilitada. 
 
a) Realitzar els pagaments. 
b) Verificar que els comprovants facilitats per a justificar els pagaments i les despeses, 
i que vagin adjunts a l’ordre de pagament de l’autoritat competent, siguin autèntics i 
originals. 
c) Identificar la personalitat dels perceptors. 
d) Custodiar els fons que l’hi hagin confiat. 
e) Practicar els arqueigs corresponents i les conciliacions bancàries que procedeixin. 
f) Retre els comptes que correspongui d’acord amb el procediment i els terminis 
establerts. 
g) Facilitar els estats de situació de tresoreria la primera setmana de cada mes. 
 
10. Requisits del compte. 
 
a) No podrà tenir saldo negatiu, de la qual cosa en serà responsable, personalment, 
l’habilitat/ada si lliurés documents de pagament per damunt del saldo disponible, o el 
banc si els atengués. 
b) No podran percebre cap ingrés, excepte els que faci el mateix Consell Comarcal del 
Baix Ebre 
 
11. Requisits dels justificants. 
 
a) Les factures originals hauran de tenir aquests requisits: 
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− Número de la factura del proveïdor i data d’expedició. 
− Nom i cognoms, raó social del proveïdor, DNI o NIF. 
− Descripció de l’operació (objectes adquirits, classe o producte, unitats i preu unitari i 
total). 
 
b) No s’acceptaran pressupostos, notes de lliurament, o factures proforma. 
 
12. Justificació. 
 
La persona habilitada haurà de justificar l’expedició de les bestretes de caixa fixa dins 
dels deu dies següents a l’acabament del trimestre natural, llevat del darrer trimestre 
de l’any, que caldrà justificar abans del 10 de desembre. Excepcionalment es podrà 
ampliar aquest termini fins al 31 de desembre per a possibles pagaments 
corresponents als darrers dies d’aquest mes. Aquesta justificació la fiscalitzarà 
Intervenció, i, si s’hi observés alguna anomalia, caldria comunicar-la a la persona 
habilitada perquè en el termini de 15 dies esmeni o al·legui allò que cregui adient. A la 
vista d’aquest fet, l’interventor/a n’informarà a l’òrgan que hagi ordenat l’expedició del 
pagament. 
 
13. Responsabilitat 

 
D’acord amb allò que disposen els articles 78 i 177.1.d) de la Llei 47/2003, 
constitueixen infraccions que donen lloc a responsabilitat patrimonial de l’habilitat/ada. 
 
14. Constitució de les bestretes. La constitució de les bestretes es farà mitjançant 
resolució de gerència on s'indicaran els/les habilitats/ades per a la percepció de 
bestretes de caixa fixa i les quanties que es determinen. 
 
15. Els fons destinats al pagament de bestretes de caixa fixa s'ingressaran en el 
compte corrent restringit corresponent a cada habilitat/ada. Aquests comptes figuraran 
en l'Estat de Tresoreria del Consell, i el seu control s'efectuarà de la forma següent: 
 
a)Trimestralment, i com a mínim abans del 10 de desembre, l’habilitat/ada presentarà 
a la Intervenció la rendició de comptes de la despesa feta fins a cada ú dels trimestres 
naturals amb un estat de situació del compte corrent de bestreta de caixa fixa, on 
figuren el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments 
realitzats i el saldo final. 
 
S'acompanyaran també els extractes bancaris, i un estat de conciliació si existissin 
discrepàncies entre el saldo bancari i el saldo del compte de bestretes de caixa fixa. 
 
També es podrà disposar d’una bestreta de caixa fixa en metàl·lic per atendre petits 
pagaments de funcionament ordinari de la Corporació. 
 
16. Per a les bestretes de despeses socials o en compte bancari corresponent a unes 
aplicacions determinades es farà una aportació inicial per la meitat de la consignació 
total anual i les reposicions posteriors es faran en la mesura de que les necessitats de 
tresoreria ho aconsellin, procedint-se a la reposició dels fons amb aplicació als 
conceptes pressupostaris a què corresponguin les quantitats justificades i per l'import 
d'aquestes, prèvia presentació dels justificants, i la seva aprovació per part de l'òrgan 
competent. 
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Per a les despeses en metàl·lic, el seu import no podrà excedir de la quarta part de la 
partida pressupostària a la qual seran aplicades les despeses. 
 
La quantia de cada despesa satisfeta amb aquests fons no pot ser superior a 1.000,00 
€. 
 
17. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció 
prèviament a la reposició dels fons; a aquest efecte, les factures i comprovants que 
serviran com a justificants seran originals. 
 
18. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu per mitjà de fons procedents de 
bestretes de caixa fixa ha de ser la factura del proveïdor. 
 
19. En el cas de la utilització de la bestreta de caixa fixa per a petits pagaments en 
metàl·lic, a mesura que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, un 
cop realitzada la despesa, o mensualment si es tracta de petits pagaments originats 
pel funcionament del servei, la persona encarregada de les bestretes retrà comptes 
davant el tresorer, el qual els conformarà i traslladarà a Intervenció per a la seva 
censura.  Aquests comptes seran aprovats per la Gerència 
 
TERCER.- Modificar la plantilla de personal de la Corporació 
 
On diu: 
 

DESCRIPCIÓ PLACES GRUP- TOTAL VACANTS VACANTS VACANTS 

  SUBGRUP VACANTS TORN LL P.I. RESERVA 

TERRITORI             

       
Tècnic PECT - TP 1 A1 0 0 0 0 

 
 
Ha de dir: 
 

DESCRIPCIÓ PLACES GRUP- TOTAL VACANTS VACANTS VACANTS 

  SUBGRUP VACANTS TORN LL P.I. RESERVA 

TERRITORI             

       
Tècnic PECT - TP 2 A1 0 0 0 0 

 

 
QUART.- 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 
posaran 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.  
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PUNT 11è.- Expedient 612/2021. Aprovació, si s'escau, de la modificació del 
Reglament Regulador del servei de Via Verda. 
 
Amb data 26 de juliol de 2013, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, va acordar 
aprovar inicialment el text del reglament regulador de l’ús de la via verda i la via 
cicloturista del Baix Ebre, que va esdevenir definitiu pel fet que no es van presentar 
al.legacions en el període d’exposició pública. 
 
Aquest reglament es va tramitar d’acord amb les disposicions del Reglament d’Obres 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Aquest reglament es fonamentava en el fet que les vies verdes constitueixen un 
instrument per promoure entre la societat una nova cultura de l’oci, de l’esport a l’aire 
lliure i de la mobilitat no motoritzada. A més, representa un ajut a la cultura de la 
bicicleta, de l’excursionisme o dels passeigs a cavall, ja que generalitza el seu ús entre 
tots els ciutadans, exercint un important paper educatiu, en especial per als més joves, 
ja que el gran avantatge de la Via Verda és que garanteix l’accessibilitat i la 
universalitat dels usuaris, sense limitacions d’edat o capacitat física. 
 
La Via Verda al Baix Ebre és una ruta turística que transcorre per l’antiga via fèrria de 
la Val de Zafán. El Consell Comarcal del Baix Ebre gestiona aquesta via en el tram 
que transcorre per la comarca, en virtut del conveni de cessió d’ús signat amb RENFE 
1 de març de 2002. 
  
Actualment el Consell Comarcal ha executat l’obra i ha posat en funcionament un nou 
tram de via verda, l’anomenada Camí Natural-Via Verda del Carrilet de la Cava. 
 
El Programa d’Actuació de la comarca del Baix Ebre  2018-2021, en les fitxes 119 i 
120, descriu el servei de via verda en els dos trams: Via Verda de la val de Zafan i Via 
Verda del Carrilet 
 
És per aquest motiu que s’ha considerat necessària la modificació del reglament a fi i 
efecte d’incloure aquest nou traçat. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, i amb unanimitat dels 24 membres 
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el text modificat del Reglament regulador de l’ùs del Camí 
Natural-Via verda de la Val de Zafan i del Camí Natural-Via Verda del Carrilet de la 
Cava, amb el text que s’annexa. 
 
ANNEX 

REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS DEL CAMI NATURAL- VIA VERDA DE LA VAL DE 
ZAFAN I DEL CAMÍ NATURAL-VIA VERDA DEL CARRILET DE LA CAVA  

 

INTRODUCCIÓ 

 
 
Les vies verdes constitueixen un instrument per promoure entre la societat una nova cultura de 
l’oci, de l’esport a l’aire lliure i de la mobilitat no motoritzada. A més, representa un ajut a la 
cultura de la bicicleta, de l’excursionisme o dels passeigs a cavall, ja que generalitza el seu 
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ús entre tots els ciutadans, exercint un important paper educatiu, en especial per als més joves, 
ja que el gran avantatge de la Via Verda és que garanteix l’accessibilitat i la universalitat dels 
usuaris, sense limitacions d’edat o capacitat física. 
 
La Via Verda al Baix Ebre és una ruta turística que transcorre per l’antiga via fèrria de la Val de 
Zafán. El Consell Comarcal del Baix Ebre gestiona aquesta via en el tram que transcorre per la 
comarca, en virtut del conveni de cessió d’ús signat amb RENFE 01.03.2002.  
 
La Via Verda del Carrilet de la Cava que transcorre 6,9 km per l’antic traçat del Carrilet en virtut 
del contracte d’arrendament signat amb ADIF en  data 17.05.2017 
 
El Programa d’Actuació de la comarca del Baix Ebre  2018-2021, en les fitxes 119 i 120, 
descriu el servei de via verda en els dos trams: Via Verda de la val de Zafan i Via Verda del 
Carrilet. 
 
Atès que només les infraestructures ferroviàries en desús que han estat reconvertides en 
itineraris cicloturistics i senderistes en el marc del Programa Vías Verdes, poden rebre aquesta 
denominació, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha anomenat com a vies verdes la Via Verda 
de la Val de Zafan i la Via Verda del Carrilet de la  Cava. L’itinerari cicloturista que uneix 
Tortosa amb Deltebre, s’anomena Camí Natural de l’Ebre i uneix les dues vies verdes amb el 
Parc Natural del Delta de l’Ebre i proporcionant un actiu turístic que transcorre al llarg de tota la 
comarca. 
 

CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

 
L’aprovació d’aquest reglament es fa a l’empara de la potestat reglamentària que tenen els ens 
locals segons es preveu a l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de la base del 
règim local, a l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 58 a 66 del Decret 
179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 

Article 2.- Objecte i àmbit d’aplicació 

 
2.1 L’objecte d’aquest reglament és regular l’ús, la protecció i el desenvolupament d’actuacions 
en la Via Verda de la Val de Zafan, la via verda del Carrilet de la Cava  -a fi d’obtenir-ne un ús 
racional com a part fonamental de l’equilibri del medi físic i ambiental que l’envolta- que 
transcorren.  
 
La protecció dels itineraris s'entén per vetllar pel bon ús del traçat i garantir-ne la seva 
seguretat  i protegir tots els elements que les configuren com ara son ponts, túnels, talussos, 
contraforts, o les edificacions de l’antic traçat ferroviari, entre d’altres. En cap cas es podrà 
modificar aquest elements. 
 
A) La via verda ressegueix 25 km de l’antiga via fèrria de la Val de Zafan Tortosa i l’enllaç amb 
la via verda de la Terra Alta al terme municipal de  Pinell de Brai. 
 
El tram objecte de regulació discorre pels municipis de  Tortosa, Roquetes, EMD Jesús, 
Aldover, Xerta, Benifallet i Pinell 
 
B) La via verda del Carrilet de la Cava ressegueix 6,9 km des de l’edifici de la Sucrera de 
Tortosa fins al sinfins del canal, ubicats al terme de l’Aldea. 
 
El tram objecte de regulació discorre pels municipis de Tortosa, EMD Campredó i l’Aldea. 
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2.2.- El compliment d’aquest Reglament és obligatori per als usuaris i per a qualsevol persona o 
col·lectiu que d’alguna manera interfereixi en el funcionament i la conservació correctes 
d’aquest espai públic. 
 
2.3.- Aquest Reglament es redacta sense perjudici d’altra normativa que pugui afectar l’àmbit 
de les Vies Verdes i així com sens perjudici de la normativa pròpia municipal que resulti 
d’aplicació respecte les localitats per les quals transcorren la Via Verda de la Val de Zafan, la 
via verda del Carrilet de la Cava  
 
2.4.- La circulació per la Via Verda Val de la Zafan i la Via Verda del Carrilet de la Cava, serà 
exclusivament sostenible (0 emissions de Co2) és a dir, queda prohibida la  circulació amb 
vehicles amb motor d'explosió i vehicles elèctrics amb més d’un ocupant. 
 
 

CAPÍTOL II - RÈGIM D’USOS 

 

Article 3.- Usos permesos 

 
3.1.- Tindran la consideració d’usos permesos la utilització de les vies verdes amb finalitat 
turística, ecològica, esportiva, de mobilitat no motoritzada, pràctica de senderisme, passeig i 
cicloturisme i altres formes de desplaçament sobre vehicles no motoritzats.  
 
3.2.- Es consideraran usos compatibles els de circulació de vehicles que donin un servei públic 
i pels fins propis del mateix, tals com ambulàncies, bombers i policia, així com els de circulació 
de vehicles destinats al servei i manteniment de les vies verdes que circularan identificats com 
a tals (per mig d’armilles i altres senyalitzacions compatibles amb l’ús dels vehicles) amb els 
llums d’emergència en funcionament, a menys de 20 Km/h (excepte en els casos 
d’emergència). En cap cas es podrà estacionar el vehicle al mig del traçat, ni deixar objectes al 
mig de la via que interrompen o posin en perill el pas dels ciclistes. 
 
3.3.- El pas de vehicles i de ramat es realitzarà exclusivament a través dels encreuaments i 
trams senyalitzats com a trams compartits amb vehicles, per comunicar la xarxa de camins 
existents a ambdós costats de les vies verdes  
 
3.4.- L’usuari de les vies verdes podrà portar animals de companyia amb l’obligació de portar-
los lligats i en les condicions que exigeix la normativa reguladora de tinença d’animals de 
companyia. 
 
La persona responsable haurà de tenir cura que els animals no embrutin les vies amb els seus 
excrements, en cas que així ho facin el responsable haurà de recollir-los i gestionar-los de la 
forma correcta. 
 
3.5.- Els usos derivats de servituds existents. 
 

Article 4. Usos prohibits 

 
4.1.- L’ocupació o utilització de les vies verdes i, els seus elements i instal·lacions per activitats 
incompatibles amb el seu destí. 
 
4.2.- L’abocament de residus (orgànics i inerts) a les vies verdes i les seves zones d’afecció. 
 
4.3.- Circular amb vehicles a motor, excepte les excepcions contemplades dins de l’apartat 
“Usos permesos” i les que siguin objecte d’autorització. 
 
4.4.- Queda prohibida la publicitat estàtica a la zona de les vies verdes excepte les autoritzades 
pel Consell Comarcal. 
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Article 5. Usos autoritzables 

 
5.1.- Qualsevol acció lúdica i recreativa compatible amb els usos permesos. 
 
5.2.- Proves esportives compatibles amb els usos permesos. 
 
5.3.- Només podran realitzar-se obres o instal·lacions a la zona de domini públic de les vies 
verdes prèvia autorització de l’òrgan competent, amb motiu que la prestació d’un servei públic 
d’interès general ho exigeixi, sense perjudici d’altres competències concurrents.  
 
 
5.4.- Amb caràcter excepcional i per un ús específic i concret es podrà autoritzar el 
desplaçament de vehicles motoritzats, de caràcter agrícola o no, quan vingui exigit per 
l’existència d’accessos a les propietats particulars adjacents a les vies verdes l’eliminació o 
modificació de la qual resulti impossible, per causes materials o jurídiques. 
 
En l’autorització s’haurà d’especificar la finca, vehicle, punts o trams de les vies verdes  
d’entrada i sortida del vehicle, velocitat de circulació i la resta de condicions d'ús que es 
considerin necessàries. L’esmentada autorització s’haurà de situar en un lloc visible mentre els 
vehicles transitin per la via verda. El Consell Comarcal podrà fer una autorització per deixar la 
clau per accedir a la via verda de la val de Zafan essent obligatori mantenir els panys tancats.  
 
 
5.5.- Amb caràcter excepcional es podran autoritzar pel Consell Comarcal aquells actes 
populars que acreditin que s’han realitzat històricament malgrat estar tipificats com a usos 
prohibits en el present reglament. En l’autorització s’haurà d’especificar els punts o trams de les 
vies verdes afectats, la durada de l’acte i demés condicions d’ús que es considerin necessàries. 
L’esmentada autorització s’haurà de situar en un lloc visible mentre es realitza l’acte per les 
vies verdes. 
 
5.6.- Serà objecte d’autorització l’encreuament i circulació per les vies verdes del trànsit 
ramader quan es vinguin realitzant de forma continuada, i sempre que resulti compatible amb la 
protecció de la via verda. En cap cas el trànsit ramader pot interrompre la circulació dels 
usuaris, per la qual cosa s’ha de respectar el sentit de circulació. 
 
 
5.8.- En el cas que un particular, acrediti dret de pas de la seva finca al traçat cicloturista i 
vulgui tancar l'accés a seva propietat, podrà sol.licitar el permís al Consell Comarcal mitjancant 
seu electrònica. 
 
Els serveis Tècnics del Consell Comarcal emetran l’informe. Si és favorable, es lliurarà per 
primera i única vegada, el material necessari per la construcció de la tanca o porta. La 
construcció anirà a càrrec de l’interessat seguint la estructura i estètica del traçat.  
 
El manteniment de l’estat de l'estructura i la seva reposició anirà  a càrrec de l’interessat. Si no 
fos els cas, el Consell Comarcal denegarà l’autorització de sol.licitud i mantindrà el pos obert 
sense cap tipus de tancament. 
  
 
5.9.- Regulació de la Instal.lació de senyalització estàtica per publicitat i informació en el traçat 
de via verda. 
 
Previa sol.licitud al Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant el formulari adjunt,  està 
permesa la instal.lació de publicitat estàtica a les via verdes sempre que informin de serveis, 
ofereixi informació d'interès als usuaris i dinamitzi el comerç del municipis per on travessa el 
traçat de les vies verdes. El procediment d’autorització es farà segons l’article 7.  
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El senyals han de guardar les proporcions adients per al lloc de la via on vagi col.locat. Es 
podran col.locar senyals al terra, amb un anclatge, amb dos anclatges o bé enganxar a la tanca 
de la via verda.   
 
La fabricació, col.locació i posterior manteniment del senyal serà a càrrec de l’interessat, essent 
del tot necessari la seva reposició en cas que s’hagi fet malbé, estigui trencada o hagi sofert 
acte vandàlic.  
 
Per al cas que la instal·lació estigui subjecta a llicència o autorització de caràcter municipal i/o 
altres autoritzacions de caràcter sectorial, serà el particular qui està obligat a la seva sol·licitud i 
qui es farà càrrec dels costos que això comporti referents a taxes, impostos, projectes i altres.  
 
El Consell Comarcal notificarà al propietari de la necessitat del manteniment i disposarà d’un 
termini de 7 dies, des de la rebuda de la notificació. En cas que no es retiri, seran el serveis del 
CCBE qui retiraran el senyal. 
 
 

CAPÍTOL III- PROCEDIMENT PER A L’OBTENCIÓ D’ AUTORITZACIONS 

 

Article 6. Descripció 

 
6.1.- Els usos i activitats permesos no precisaran autorització de l’òrgan competent, sense 
perjudici de què hagin de ser objecte de llicència o autorització administrativa d’una altre índole 
per altres Administracions Públiques. 
 
6.2.- Els usos i activitats autoritzables precisaran autorització de l’òrgan competent del Consell 
Comarcal, sense perjudici que també hagin de ser objecte de llicència o autorització per altres 
Administracions Públiques. 
 
 

Article 7. Competència i procediment d’autorització d’usos autoritzables 

 
La sol·licitud d’autorització d’activitats i usos autoritzables s’ajustarà al següent procediment:  
 
1.- L’interessat presentarà la seva sol·licitud al Registre General del Consell Comarcal del Baix 
Ebre i anirà dirigida al seu president, acompanyant un croquis indicant l’àmbit sobre el qual es 
formula la petició l’autorització. 
 
2.- Si la documentació presentada fos incompleta, el Consell Comarcal requerirà a l’interessa’t 
per tal que l’esmeni en el termini de 10 dies hàbils. En cas de no procedir a l’esmena en el 
termini assenyalat se’l tindrà per desistit en la seva pretensió. 
 
3.- Un cop efectuada la sol·licitud, per part dels interessats, per instal·lar senyalització, els 
serveis tècnics, juntament amb l’àrea de turisme convindràn amb l’interessat les 
característiques òptimes referents a seva la ubicació i tipologia. 
 
El serveis tècnics, juntament amb l’àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Ebre 
emetràn un informe respecte la sol·licitud d’autorització amb la corresponent, si s’escau, 
proposta de disseny i quantificació econòmica de la instal·lació i de la respectiva quota de 
manteniment. 
 
4.- La presidència procedirà a resoldre amb fonament a l’informe emès pel serveis tècnics, 
juntament amb l’àrea de turisme. La resolució autoritzarà l’ús especial o bé el denegarà i es 
notificarà a l'interessat per al seu coneixement i efectes escaients. 
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Article 8. Efectes de les autoritzacions 

 
Les autoritzacions s’atorgaran sense prejudici de les altres llicències i autoritzacions 
necessàries de tercers i deixant intactes els drets preexistents sobre els terrenys o béns i 
quedaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin en posterioritat sense dret a 
indemnització. No suposaran en cap cas la cessió del domini públic, ni l’assumpció per l’òrgan 
competent en matèria d’autoritzacions, la responsabilitat de cap classe respecte del titular de 
l’autorització o de tercers. 
 

Article 9. Terminis 

 
El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds d’autoritzacions serà de 2 mesos, 
entenent-se denegades si transcorregut l’esmentat termini no hi hagués recaigut resolució 
expressa. 
 

Article 10. Modificació o suspensió de l’autorització 

 
10.1.- L’òrgan competent podrà, en qualsevol moment, modificar o suspendre temporal o 
definitivament l’autorització si resultés incompatible amb normes aprovades amb posterioritat, 
es produís un canvi d’activitat a la finca, es produís danys en el domini públic, impedís la seva 
utilització per activitats d’interès públic o així es requerís per la seva ampliació, millora o 
desenvolupament. 
 
10.2.- El procediment per modificar o suspendre l’autorització s’iniciarà d’ofici o a instància de 
part, i serà instruït per l’òrgan competent. En tot cas, és donarà audiència als afectats amb la 
finalitat que puguin formular aquelles al·legacions convinguin als seus drets. 
 

Article 11. Durada temporal de l’autorització 

 
11.1. De forma general l’autorització s’entendrà de durada indefinida tret que el Consell 
Comarcal hi faci constar expressament una durada diferent en la mateixa autorització. 
  
11.2.- L’interessat podrà sol·licitar la baixa de l’autorització amb antelació mínima de 15 dies. 
 
Per al cas d’autorització d’instal·lació de rètols indicadors d’establiments privats, l’interessat 
haurà de sol·licitar la baixa, com a mínim, amb un mes d’antelació a l’inici del semestre natural 
en què es pretengui la baixa. En cas que no ser així es donarà la baixa al segon semestre 
natural des que la sol·licitud hagi tingut entrada al Registre General del Consell Comarcal. 
 
   

CAPÍTOL IV - NORMES SOBRE L’ORDENAMENT DE LA CIRCULACIÓ 

 

Article 12 . Normes que resulten de compliment obligat 

 
Els usuaris de la via verda i de la via cicloturista hauran d’observar i respectar les següents 
normes que resulten d’obligat compliment: 
  
● Circulació prioritària per la dreta. Via de doble sentit. 
● Obligació d’avisar abans d’un avançament amb la recomanació d’utilitzar un timbre per 
bicicletes. 
● Límit de velocitat establert a 20 km/h com a màxim. Amb avançaments de bicicletes a 
vianants cal adequar la velocitat al pas dels vianants amb un màxim de 10 km/h i sempre 
realitzar-ho per l’esquerra del vianant en el sentit de la marxa. 
● No interrompre el pas a altres usuaris. 
● Advertir maniobres i evitar girs bruscs. 
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● Respectar prioritats de pas. 
● Respectar i fer respectar les normes i senyals de la ruta. 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  

 
Aquells usos que hagin estat autoritzats amb anterioritat a la l’aprovació del present reglament i 
que no s’hi adeqüin disposaran d’un any per tal de regularitzar-se, transcorregut aquest termini 
es consideraran usos no autoritzats. 
  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

  
Els preceptes d’aquest reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquest reglament un cop aprovat definitivament començarà a regir l’endemà de la seva 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i continuarà vigent mentre 
no se n’acordi la modificació o derogació. 

 
 
Segon. Obrir un període d'informació pública, per un termini mínim de trenta dies, 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i 
formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.  
  
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial 
de la modificació en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, l'acord 
d'aprovació inicial s'elevarà a definitiu, estenent-se per aquesta Secretaria certificació 
que acrediti aquesta circumstància 
 
 
 
PUNT 12è.- Expedient 616/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
la Universitat Rovira i Virgili per a la realització de pràctiques acadèmiques. 
 
En l’actual ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, s’ha posat un especial 
èmfasi en que els estudiants universitaris facin pràctiques acadèmiques externes i 
s’ha previst que els plans d’estudis de grau continguin «tota la formació teòrica i 
pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir»,. 

 
Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat de naturalesa formativa 
realitzada per l’estudiant i supervisada per la Universitat, l’objectiu de la qual és 
permetre a l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua 
formació acadèmica, i afavorir l’adquisició de competències que la preparin per a 
l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seua  ocupabilitat. 
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El Consell Comarcal del baix Ebre té implantats una àmplia diversitat de serveis amb 
professionals que compten amb experiència i coneixements per poder oferir als/les 
alumnes que s’interessin, una bona oportunitat de realitzar pràctiques dels estudis 
universitaris. 
 
El conveni de cooperació educativa vigent establert amb la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) per a la realització de pràctiques externes del seu alumnat finalitza el dia 31 de 
juliol de 2021. 
 
Actualment, la Universitat Rovira i Virgili, amb qui ja s’havia col·laborat en anteriors 
cursos acadèmics, ha mostrat novament la voluntat d’oferir al seu alumnat la 
possibilitat de realitzar pràctiques en l’àmbit dels serveis del Consell Comarcal del 
baix Ebre. 
 
La realització de les pràctiques acadèmiques externes per l’estudiant de la URV 
exigeix la formalització prèvia d’un conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat i l’entitat col·laboradora, en el marc de l’article 24 del Reial decret 
1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari; 
el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i la normativa aprovada per la 
URV. 

 
Ambdues parts, amb la voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari i la 
realitat professional, volen seguir col·laborant en el camp de la formació teòrica i 
pràctica dels/les estudiants de la URV i, per aquest motiu, acorden que la millor 
manera de materialitzar la cooperació mútua és renovar el conveni de cooperació 
educativa amb l’objectiu que els/les estudiants desenvolupin de forma pràctica els 
coneixements que adquireix a la Universitat. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, i amb unanimitat dels 24 membres 
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 

Primer. Renovar el Conveni de cooperació educativa vigent entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes. 

Segon. Facultar el president per a la signatura de tots els documents necessaris per 
a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
 
PUNT 13è.- Expedient 617/2021. Aprovació, si s'escau, de les Bases reguladores 
i la convocatòria del PREMI ACCIO JOVE 2021. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza des de fa anys el  Premi Acció Jove amb 
la finalitat de guardonar les millors iniciatives juvenils engegades per persones físiques 
o entitats sense ànim de lucre radicades al Baix Ebre. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

36 

Fins ara, cada any s’aprovaven les bases i la convocatòria en un mateix document. 
Des de serveis jurídics es recomana establir unes bases reguladores dels Premis, que 
tinguin voluntat d’estabilitat i continuïtat i, anualment i d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària, obrir la corresponent convocatòria. 
 
Així, i amb la voluntat de mantenir i consolidar l’atorgament d’aquest Premi, cal 
aprovar-ne les Bases reguladores, 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, i amb unanimitat dels 24 membres 
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar inicialment les Bases que han de regir la concessió del PREMI 
ACCIO JOVE DEL BAIX EBRE. 
 
Bases reguladores per a la concessió del PREMI ACCIÓ JOVE DEL BAIX EBRE 
 

 
Primera. Objecte de la convocatòria 

 
El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza el  PREMI ACCIÓ JOVE amb la finalitat de 
guardonar les millors iniciatives juvenils engegades per persones físiques o entitats sense ànim 
de lucre radicades al Baix Ebre. 
 
Segona. Principis informadors del procediment de concessió 
 
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el 
procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, 
lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
Tercera. Destinataris 
 
Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques d’entre 16 i 30 anys o les entitats 
juvenils que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin 
accions destinades al jovent de la comarca. 
 
Quarta. Requisits per a participar en el premi 
 
Per tal d’optar al premi, els projectes que es presenten han d’iniciar l’activitat abans del mes 
d’octubre de l’anualitat de la convocatòria. Les sol·licituds que no hagin fet efectiu l’inici del 
projecte en el termini marcat anteriorment, quedaran desestimades i el jurat només avaluarà els 
projectes que hagin estat efectius en relació a l’activitat prevista. 
 
Tots aquells projectes que hagin estat objecte del premi en edicions anteriors, quedaran 
exclosos de participar al premi. Això no exclou que l’interessat/da pugui optar al premi presentant 
un altre projecte. 
 
Cinquena. Activitats objecte del premi 
 
Les activitats s'hauran de desenvolupar seguint les línies d'actuació i els reptes del Pla Nacional 
de Joventut.  
 
El PNJCat 2010-2020, encara vigent actualment, s'estructura a partir de 7 reptes als quals es vol 
fer front durant els propers 10 anys. Aquesta estructura es correspon amb la concepció integral 
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de la joventut de la qual parteix el Pla i que vol defugir d'una acció compartimentada i sectorial:  
 
Repte 1: Aconseguir l'èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.  
Repte 2: Aconseguir l'èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.  
Repte 3: Aconseguir l'èxit en transició domiciliària de les persones joves.  
Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut.  
Repte 5: Avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò 
col•lectiu de les persones joves.  
Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l'oferta cultural 
respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.   
Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col•lectiva. 
 
Sisena. Sol·licituds 
 
Per tal d'optar al premi Acció Jove, els i les aspirants hauran de presentar la sol·licitud, segons el 
model oficial que trobaran a la web http://www.baixebre.cat, degudament emplenat i a través de 
la seu electrònica.  
 

• La sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant el formulari normalitzat de la seu electrònica 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, per accedir-hi i fer el tràmit, caldrà anar a l’adreça: 
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat instància genèrica. Una vegada s’hi hagi 
accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb certificat digital o donant-se d’alta a idCAT 
mòbil), s’haurà d’omplir la instància i adjuntar la sol·licitud.  
 
S'admetrà com a màxim una sol·licitud per persona física o entitat.  
 
La presentació d’un projecte suposa l’acceptació de les bases del Premi i la decisió del Jurat. 
 
Setena. Documentació a presentar i termini 
 
Caldrà presentar, a través de la seu electrònica del consell comarcal, la següent documentació: 
 
- Model de sol·licitud degudament emplenat i signat.   
 
- El projecte. Cada projecte inclourà la descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que 
ha de constar especialment:  
1. Nom del projecte. 
2. Programa. 
3. Objectius.  
4. Destinataris i/o públic diana.  
5. Incidència en el jovent i/o públic diana. 
6. Originalitat de l'actuació. 
7. Breu resum del projecte. 
 
- Pressupost detallat de l'actuació, en el cas que hi hagi despesa i/o ingrés.  
 
- Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.  
- En el cas d’entitats, estatuts degudament registrats.  
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el BOP de 
Tarragona de l’anunci de la convocatòria, i finalitzarà en la data que es faci constar en la 
convocatòria. 
 
 
 
 

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
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Vuitena. Procediment de tramitació 
 
Un cop rebudes les sol·licituds, per part del Departament de Joventut, s'avaluarà que aquestes 
compleixin les característiques esmentades a les presents Bases. Si és així, els projectes es 
trametran als membres del tribunal per a la seva valoració. En cas de tenir defectes es sol·licitarà 
la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a la valoració 
de cap sol·licitud que no compleixi els requisits establerts 
 
Per a l'esmena de defectes dels projectes es requerirà al sol·licitant, per escrit, per tal que, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, es presenti la 
documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació 
demanada, el projecte es descartarà i es deixarà fora de concurs. 
 
Novena. Dotació econòmica del premi 
 
S’atorgarà un primer i un segon premi, la dotació econòmica dels qual es fixarà en la 
convocatòria anual, en funció de la consignació pressupostària. 
  
Les quanties del premi estaran subjectes a la retenció d’IRPF que legalment sigui aplicable.    
                     
Desena.  Composició del Jurat 
 
El Jurat encarregat de valorar les obres presentades estarà format pels següents membres:   
 
- President/a:  
El/la president/a del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
- Vocals: 
. El/la president/a de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme. 
. El/la conseller/a comarcal delegat del Departament de Joventut. 
. Un membre de cada grup polític de la corporació.  
. Un membre representant de la Direcció General de Joventut. 
 
El/la tècnic/a del departament de Joventut, qui actuarà com a secretari/a del jurat amb veu però 
sense vot. 
 
Onzena. Criteris de valoració. 
 
La puntuació dels projectes es determinarà amb la màxima objectivitat i en funció dels criteris 
detallats a continuació. La puntuació màxima a assolir serà de 50 punts. 
 
Viabilitat del projecte: 10 punts. 
Compliment dels objectius-reptes: 10 punts 
Incidència de l’activitat en la població: 10 punts 
Originalitat i singularitat de l’activitat: 10 punts 
Col·lectius de  beneficiaris: 10 punts  
 
A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.  
 
Dotzena. Resolució i lliurament del Premi 
 
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, acordarà la concessió del Premi, 
després de conèixer el veredicte del Jurat. 
 
El lliurament dels premis tindrà lloc en un acte a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, que 
s’anunciarà oportunament. Aquesta data es podrà veure modificada segons les circumstàncies 
del moment. 
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Tretzena. Qüestions generals 
 
La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació d’aquestes bases. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix la confidencialitat de la informació presentada pels 
participants. Malgrat tot, el Consell Comarcal pot difondre les característiques generals de la 
proposta, així com el nom de la entitat o persona guanyadora del premi. 
 
 
Les dades personals que el Consell Comarcal sol·liciti als usuaris, es destinaran exclusivament a 
les finalitats expressades en cada cas i es tractaran d’acord amb el principi de protecció de 
dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
L’entitat o persona guanyadora es compromet a fer constar expressament en totes les activitats 
que realitzi relacionades amb el projecte i en tot el material divulgatiu que editi al respecte, en 
lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre». 
 
La vigència d’aquestes Bases s’estableix fins que es produeixi la seva modificació o derogació. 
 
En tot allò no previst en aquestes Bases, serà d’aplicació la normativa general d’atorgament de 
subvencions. 

 
 
Segon.- Traslladar aquestes bases a la Base de dades Nacional de Subvencions 
(BNDS) per a la seva publicació i tramitació corresponent, així com publicar-les en el 
tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal. 
 
Tercer.- Aprovar la convocatòria dels Premis per a l’anualitat de 2021, d’acord amb les 
següents condicions: 
 
Termini de presentació i esmena de sol·licituds 
El termini per presentar la sol·licitud de participació en la l’edició 2021 del Premis 
ACCIO JOVE BAIX EBRE s’iniciarà l’endemà de la publicació de les bases en el 
BOPT i finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2021. No s’admetrà cap sol·licitud presentada 
fora del termini, per tant, el termini per carregar la documentació finalitzarà el 31 
d’octubre de 2021. 
 
Premis 
S’atorgarà 2 premis:  
1r premi:  premi amb un import de 900€ 
2n premi: premi amb un import de 600€ 
Als imports dels premis se’ls aplicaran les corresponents retencions fiscals segons la 
legislació vigent. 
 
Quart.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que, a partir 
de la convocatòria de 2022, anualment dicti resolució amb la convocatòria per a la 
concessió del Premi, d’acord amb la disponibilitat prevista en el pressupost de 
l’anualitat corresponent 
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PUNT 14è.- Expedient 591/2021. Aprovació, si s'escau, de les Bases reguladores 
i la convocatòria dels PREMI RECERCA 2021. 
  
Amb la finalitat d’impulsar el treball de recerca dels alumnes dels Instituts 
d’Ensenyament Secundari del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre va posar 
en marxa l’any 2006 una iniciativa que va consistir en la concessió de dos premis 
comarcals de recerca: Premi Pare Romanyà, al treball científic-tecnològic i Premi 
Federico Pastor, al treball humanístic-social-artístic. Posteriorment a aquests premis 
se li va afegir el Premi Innocent Paulí, al treball en l’àmbit tecnològic. 
 
Fins ara, cada any s’aprovaven les bases i la convocatòria en un mateix document. 
Des de serveis jurídics es recomana establir unes bases reguladores dels Premis, 
que tinguin voluntat d’estabilitat i continuïtat i, anualment i d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària, obrir la corresponent convocatòria. 
 
Així, i amb la voluntat de mantenir i consolidar l’atorgament d’aquests Premis, cal 
aprovar-ne les Bases reguladores, 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, i amb unanimitat dels 24 membres 
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar inicialment les Bases que han de regir la concessió dels PREMIS 
RECERCA DEL BAIX EBRE. 
 
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DELS PREMIS COMARCALS DE RECERCA 
DEL BAIX EBRE 
 

 
Primera. Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió dels següents premis:  
- Premi Pare Romanyà, àmbit científic. 
- Premi Federico Pastor, àmbit humanístic-social-artístic. 
- Premi Innocent Paulí, àmbit tecnològic. 
 
Aquests premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon curs de 
batxillerat i el treball de síntesi dels alumnes de segon curs de cicles formatius de grau superior 
dels centres educatius de la comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de:  
 
- Potenciar la recerca i investigació fora de l’àmbit universitari. 
- Estimular l’alumnat en la realització de treballs de qualitat. 
- Incentivar als centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el món de la 
investigació. 
 
Segona. Principis informadors del procediment de concessió 
 
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el 
procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, 
lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 
 
Tercera. Participants  
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Podran participar-hi els alumnes que estiguin cursant el segon curs de batxillerat o de cicle 
formatiu de grau superior (CFGS), durant el curs acadèmic especificat a la convocatòria anual, 
dels centres educatius de la comarca del Baix Ebre i que hagin realitzat un treball de recerca  o 
un treball de síntesi, respectivament. 
 
Quarta. Requisits dels treballs  
 
Els treballs que es presentin hauran de ser realitzats durant el curs acadèmic especificat en la 
convocatòria anual i hauran de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors/es pel 
seu centre. Han de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre educatiu corresponent.  
 
Han d’estar redactats des d’una vessant científica, tecnològica o humanística-social-artística. 
 
Hauran de ser redactats, preferentment, en català. En el cas de treballs presentats en anglès, 
francès, alemany, italià o un altre idioma, caldrà adjuntar una traducció al català o al castellà. 
 
Hauran de ser anònims, per la qual cosa, no es podrà incloure cap mena de signatura, ni 
agraïments, ni cap referència que identifiqui a l’alumne, professors o centre educatiu.  
 
Cinquena. Presentació i tramitació dels treballs 
 

• Els centres educatius hauran de presentar la sol·licitud, degudament emplenada i 
signada, a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre. S’admetrà la 
presentació de com a màxim dos treballs per a cada àmbit.  
 

• La sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant el formulari normalitzat de la seu electrònica 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, per accedir-hi i fer el tràmit, caldrà anar a l’adreça: 
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat instància genèrica. Una vegada s’hi hagi 
accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb certificat digital o donant-se d’alta a idCAT 
mòbil), s’haurà d’omplir la instància i adjuntar la sol·licitud.  
 
Els centres seran qui s’encarregaran de fer arribar de manera telemàtica els treballs que es 
presentin a concurs per mitjà de l’enllaç que facilitarà el Consell Comarcal del Baix Ebre, un 
cop presentada la sol·licitud. Tot el contingut del treball, que es detalla a continuació, s’inclourà 
en una carpeta virtual que portarà per nom el títol del treball precedit per les inicials de l’àmbit 
al qual es presenta (AC, àmbit científic; AHSA, àmbit humanístic-social-artístic; AT, àmbit 
tecnològic), seguint el model de l’exemple: “AX Títol del Treball”. A l’interior d’aquesta carpeta 
hi ha d’haver: 
 
- Un document pdf amb el títol “dades personals + el nom del treball*”, document que recollirà 
les dades personals de l’autor/a del treball, així com el nom del tutor/a i les seves dades de 
contacte i les dades del centre educatiu. També hi figurarà el títol del treball i el nom del premi 
al qual s’opta. 
 
- El document del treball en format pdf amb el títol del treball. 
 
- El document dels annexos, si s’escau, en format pdf amb el títol “annexos + títol del treball*”. 
 
- Un document en pdf amb una síntesi explicativa del treball, d’un màxim de 400 paraules 
(independent del propi treball), amb el títol “síntesi + el títol del treball*”. 
 
- Un document pdf amb el títol “exposició + el nom del treball*” amb un enllaç al vídeo de 
l’exposició oral del treball, realitzada pel mateix autor i que haurà de tenir una durada màxima 
de cinc minuts. 
 
* Quan el títol del treball tingui un extensió molt llarga, s’utilitzaran només les 5 primeres 
paraules del títol per anomenar els documents. 

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
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Sisena. Termini de presentació i esmena de sol·licituds 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació en el BOPT 
de l’anunci de la convocatòria i finalitzarà en la data que es faci constar en la convocatòria. 
 
Durant el termini de presentació de les sol·licituds, el Consell Comarcal trametrà l’enllaç 
corresponent per tal d’adjuntar tota la documentació que s’especifica en el punt 5 d’aquestes 
bases. El termini per carregar la documentació finalitzarà el darrer dia de presentació de 
sol·licituds, que es fixarà en la convocatòria anual. 
 
Un cop rebuts els treballs per part de l’Àrea d’Ensenyament, es comprovarà que compleixin els 
requisits esmentats en els punts 4 i 5. Si és així, es trametrà als membres del jurat per a la 
seva valoració. En cas de no complir aquests requisits, es requerirà la seva esmena al centre, 
per tal que es presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
rebre la notificació. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació requerida es 
descartarà el treball i es deixarà fora de la convocatòria.  
 
 
Setena. Composició i facultats del jurat  
 
El Jurat encarregat de valorar del treballs presentats estarà format pel següents membres:  
 
- President: 
El conseller d’Ensenyament que, en cas d’empat, podrà fer ús del vot de qualitat.  
 
- Vocals amb veu i sense vot:  
Un membre de cada grup polític de la corporació.  
 
- Vocals amb veu i vot:  
. Un representant d’universitats en presència al territori. 
. Un membre relacionat amb el món educatiu. 
. Un representant de la FAPAC a les Terres de l’Ebre.  
. El Director de l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre. 
 
Un/a tècnic/a de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre, qui actuarà com a 
secretari/a del jurat.  
 
El Jurat del premi podrà decidir excloure del concurs qualsevol treball que no s’ajusti a les 
bases d’aquesta convocatòria o no reuneixin la qualitat requerida.  
 
El Jurat es reserva el dret de deixar algun o tots els premis deserts i la seva decisió i veredicte 
serà inapel·lable. 
 
El Jurat es reserva el dret de canviar l’assignació de l’àmbit del Premi al que s’opta en funció 
del seu contingut per tal que l’avaluació sigui la més adient possible.  
 
El Jurat, si s’escau, i en relació amb la qualitat dels treballs presentats, podrà decidir l’edició 
digital i difusió de les obres. 
 
El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.  
 
Vuitena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds 
 
La puntuació global màxima serà de 100 punts. La valoració de les obres es determinarà en 
funció dels següents criteris: 
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- Presentació (total: 20 punts) 
Disseny i maquetació (0 - 5 punts) 
Estructura (0 - 5 punts) 
Imatges i il·lustracions (0 - 5 punts) 
Correcció lingüística (0 - 5 punts) 
 
- Contingut (total: 40 punts) 
Metodologia i qualitat tècnica del contingut (0 - 10 punts) 
Introducció i conclusions (0 - 5 punts) 
Originalitat i novetat sobre el tema a tractar (0 - 5 punts) 
Grau d’aportació i abast de la investigació (0 -10 punts) 
Bibliografia (0 - 5 punts) 
 
Es valorarà que la temàtica del treball sigui sobre les Terres de l’Ebre (0-5 punts) 
 
- Exposició Oral (total: 40 punts)  
To de veu i gesticulació adequades (0 - 10 punts) 
Exposició clara, sintètica i fluïda (0 - 10 punts) 
Temps de l’exposició (màxim 5 minuts) (0 – 5 punts) 
Qualitat i originalitat de l’exposició (0 - 15 punts) 
 
Novena. Valoració dels treballs 
 
Els membres del Jurat es reuniran presencial o virtualment, segons les circumstàncies del 
moment, prèvia valoració del treballs presentats i posaran en comú la puntuació atorgada a 
cada treball que no superarà els 60 punts, d’acord amb els criteris de presentació del treball i 
contingut del mateix.  
 
Els tres treballs de cada àmbit amb major puntuació seran finalistes. En cas d’empat a punts, 
els acords del Jurat s’adoptaran, com a mínim, per la majoria simple dels seus membres.  En el 
cas en què no hi hagi tres treballs d’un àmbit amb la suficient qualitat per esdevenir finalistes, el 
Jurat podrà decidir nombrar només dos finalistes o deixar aquest premi desert.  
 
Un cop elegits els finalistes, es realitzarà el visionat dels vídeos dels treballs seleccionats com 
a finalistes de cada categoria. Al finalitzar el visionat dels vídeos, la presentació serà valorada 
sobre un màxim de 40 punts pels membres del Jurat assistents i es calcularà la puntuació total 
dels treballs presentats.  
 
El treball de cada àmbit amb una puntuació global superior serà el guanyador. En cas d’empat 
a punts, el guanyador s’elegirà, un altre cop, per la majoria simple dels membres del Jurat. 
 
Desena. Premis 
 
S’atorgaran els següents premis: 
 
. Premis destinats a l’alumnat: per cada un dels Premis s’atorgarà un import monetari i un trofeu 
 
L’import de cada un dels Premis es fixarà en la convocatòria anual, en funció de la consignació 
pressupostària. Als imports dels premis se’ls aplicaran les corresponents retencions fiscals 
segons la legislació vigent. 
 
. Premis destinats als/les tutors/es i centres educatius: s’atorgarà un diploma de reconeixement 
per cada un dels Premis. 
 
Onzena. Resolució i lliurament del premi 
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La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, acordarà la concessió del Premi, 
desprès de conèixer el veredicte del Jurat. 
 
El lliurament dels premis tindrà lloc en un acte a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, que 
s’anunciarà oportunament. Aquesta data es podrà veure modificada segons les circumstàncies 
del moment. 
   
Dotzena. Qüestions generals 
 
La presentació del treball implicarà l’acceptació d’aquestes bases, com també el consentiment 
de l’autor a la divulgació o edició del seu treball, en cas que el Jurat ho consideri oportú.  
La presentació del treball comporta, així mateix, el compromís del seu autor a no retirar-la del 
concurs.  
 
L’autor/a del treball serà responsable de qualsevol reclamació per auditoria o plagi.  
 
En tot allò no previst en aquestes, serà d’aplicació la normativa general d’atorgament de 
subvencions.  
 
La vigència d’aquestes bases s’estableix fins que es produeixi la seva modificació o derogació  

 
 
Segon.- Traslladar aquestes bases a la Base de dades Nacional de Subvencions 
(BNDS) per a la seva publicació i tramitació corresponent, així com publicar-les en el 
tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal. 
 
Tercer.- Aprovar la convocatòria dels Premis per a l’anualitat de 2021, d’acord amb 
les següents condicions: 
 
Termini de presentació i esmena de sol·licituds 
El termini per presentar la sol·licitud de participació en la l’edició 2021 dels Premis 
Recerca finalitzarà el dia 18 de juny de 2021. No s’admetrà cap sol·licitud presentada 
fora del termini, per tant, el termini per carregar la documentació finalitzarà el 18 de 
juny de 2021. 
 
Premis 
Fixar en 500,00 euros l’import monetari destinat a l’alumnat per cada un dels premis. 
Als imports dels premis se’ls aplicaran les corresponents retencions fiscals segons la 
legislació vigent. 
 
Quart.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que, a 
partir de la convocatòria de 2022, anualment dicti resolució amb la convocatòria per a 
la concessió dels Premis, d’acord amb la disponibilitat prevista en el pressupost de 
l’anualitat corresponent 
 
 
 
PUNT 15.- Expedient 1279/2019. Aprovació si s'escau del nomenament de 
conseller Sr. Francesc Vallespí com a representant del Consell Comarcal del 
Baix Ebre en diferent entitats. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, cal procedir al nomenament de representants del Consell Comarcal del 
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Baix Ebre en diferents òrgans col·legiats, per la qual cosa al Ple del Consell 
Comarcal, en diferents sessions, va acordar el nomenament dels seus representants 
en diferents entitats i organismes 
 

Entre els representant nomenats estava el conseller Sr. Jordi Jordan Farnós qui, va 
presentar la seva renúncia i s’ha substituït per un nou conseller comarcal. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de la Presidència, i amb unanimitat 
dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Substituir les següents representacions acordades pel Ple del Consell 
Comarcal en els diferents organismes i entitats: 
 
-  Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre: 
 
NOMENAMENT ACTUAL A SUBSTITUIR: Sr. Jordi Jordan Farnós 
NOU NOMENAMENT: Sr. Francesc Vallespí Cerveto 
 
- Comissió d’Escolarització d’EINF i Primària de la comarca del Baix Ebre- 
Tortosa 
 
NOMENAMENT ACTUAL A SUBSTITUIR: Sr. Jordi Jordan Farnós 
NOU NOMENAMENT: Sr. Francesc Vallespí Cerveto 
 
- Comissió d’Escolarització de Secundària de Tortosa 
 
NOMENAMENT ACTUAL A SUBSTITUIR: Sr. Jordi Jordan Farnós 
NOU NOMENAMENT: Sr. Francesc Vallespí Cerveto 
 
-  Consell de la Marca de les Terres de l’Ebre 
  
NOMENAMENT ACTUAL A SUBSTITUIR: Sr. Jordi Jordan Farnós 
NOU NOMENAMENT: Sr. Francesc Vallespí Cerveto 
 
-  Comissió de seguiment EbreTerra 
  
NOMENAMENT ACTUAL A SUBSTITUIR: Sr. Jordi Jordan Farnós 
NOU NOMENAMENT: Sr. Francesc Vallespí Cerveto 
 
Segon. Traslladar aquest acord a les entitats afectades 
 
 
 
PUNT 16è.- Expedient 839/2020. Aprovació si s'escau, de la modificació del patró 
de la Fundació Privada Batxillerat Internacional Dertosa. 
 
I. El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió extraordinària que va tenir 
lloc el dia 31 d’agost de 2020, va adoptar els següents acords 
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L’Institut Dertosa (denominació actual de l’anterior anomenat Institut Joaquim Bau), des de 
fa un anys té en projecte la implantació del Batxillerat Internacional. 
 
El Batxillerat Internacional formà alumnes d’arreu del nostre territori, fet que representa un 
valor afegit en l’oferta formativa existent i reforça el capital humà del què disposaran les 
empreses de les Terres de l’Ebre. 
 
Actualment ja és necessari constituir la Fundació vinculada a aquests estudis, la qual fa 
possible la participació del teixit empresarial amb la voluntat d’internacionalitzar el nostre 
alumnat. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat la seva voluntat de participar en aquest 
projecte que ha de ser, sense dubte, un impuls per al jovent de la comarca i un important 
factor formatiu. 
 
L’objecte de la Fundació Privada per a Estudis Internacionals DERTOSA és la implantació i 
finançament del batxillerat internacional al “Institut Dertosa” de la ciutat de Tortosa i la 
realització de tota mena d’activitats relacionades amb la formació i desenvolupament del 
jovent des d’una vessant internacional. 
 
Atès que la finalitat d’aquesta té interès general en l’àmbit educatiu i cultural, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, tot i que no ho té definit específicament en el seu Programa 
d’Actuació Comarcal vigent, sí que actua en l’àmbit de l’ensenyament i del jovent i 
propugna la millora de l’espai educatiu dels jovent de la comarca. 
 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb unanimitat dels 24 
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’integri a la Fundació Privada per a 
Estudis Internacional DERTOSA atès que la finalitat d’aquest té interès general en l’àmbit 
educatiu i cultural i el Consell Comarcal del Baix Ebre i participi en aquesta a través dels 
òrgans de govern que preveu la seva Carta Fundacional i/o en aquells altres que puguin 
acordar-se. 
 
Segon. Aprovar els estatuts de la Fundació Privada per a Estudis Internacionals 
DERTOSA. 
 
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre estarà representat per la persona física que 
ostenti la Presidència i aquesta podrà delegat la seva representació en algun membre de 
la corporació quan així ho cregui oportú o sigui necessari. 
 
Quart. El Consell Comarcal del Baix Ebre aportarà a la Fundació Privada per a Estudis 
Internacional DERTOSA un total de 3.000 euros, els quals seran reemborsats en els 
anualitats 2020, 2021 i 2022, per un import de 1.000 € en cadascuna. 
 
Cinquè. Facultar el President per la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 

 
 
II. Un cop tramitada la constitució de la Fundació la Direcció General de Dret i 
d'Entitats Jurídiques ha comunicat:  
 
“Atesa la modificació de l’article 17 dels estatuts, relativa a la composició del Patronat, 
la composició del Patronat inicial no s’ajusta a les previsions estatutàries, motiu pel 
qual els patrons persones jurídiques que van acceptar el mandat de patró han de 
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renunciar al mateix, per acord del seu òrgan de govern competent, tot tenint en compte 
que la renúncia al mandat de patró s’ha de fer constar en alguna de les formes 
previstes legalment per a l’acceptació Així mateix, cal que es designi el nou Patronat 
de conformitat amb la regulació estatutària i que els patrons acceptin expressament el 
mandat de patró, fent constar si compleixen els requisits exigits legalment per ostentar 
el mandat, tenint en compte que l’acceptació s’ha de fer constar en forma legal” 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de la Presidència, i amb unanimitat 
dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Que per tal de donar compliment al contingut dels Estatuts de la Fundació, 
s’acorda deixar sense efecte la designació del Consell Comarcal del Baix Ebre com a 
patró, i designar com a Patró al càrrec de Presidència de la entitat local. 
 
Segon.  Que per raó de les facultats que li corresponen, es faculta al President al Sr. 
Xavier Faura Sanmartin per tal de que atorgui els documents públics o privats que 
foren necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
 
PUNT 17è.- Expedient 602/2021. Aprovació, si s'escau, de la MOCIO QUE 
PRESENTA EL GRUP JUNTSXCAT EN DEFENSA DELS MUNICIPIS AFECTATS 
PER LA MINVA D’INGRESSOS QUE SUPOSA DEIXAR DE COBRAR L’IBI PER 
FINALITZACIÓ DE LES CONCESSIONS DE L’AUTOPISTA AP-7. 
 
Presenta el punt la Sra. Zaragoza, portaveu del grup proposant de la moció. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans qui manifesta que, tot i 
que considera que la moció s’hagués pogut plantejar en uns altres termes, votarà a 
favor.  

En segon lloc intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de 
l’Ebre, que exposa que el debat sobre la gestió de les autopistes i de les autovies a 
l’Estat una vegada finalitzin les seves concessions no és un debat nou, sobretot a 
Catalunya. La ciutadania fa temps que reclama la finalització d’aquestes concessions i 
permetre la lliure circulació de vehicles per tota la xarxa de carreteres de la Comunitat 
Autònoma, fet que ha dut a l’Estat a prendre la decisió de finalitzar-ne les 
concessions. Falta per veure quina serà la modalitat que utilitzarà el Govern de l’Estat 
per a gestionar la xarxa de carreteres, tot i que ja ha anunciat a la Comissió Europea 
que es posaran en marxa mecanismes de pagament.  

Fa una exposició sobre els peatges i sobre el fet que cal avançar en la internalització 
dels costos externs del transport, com proposa la Unió Europea (model Eurovinyeta). 
Aixecar barreres significa perdre els ingressos dels usuaris i usuàries directes de les 
autopistes i carregar el cost del manteniment a l’administració, que ja està molt 
condicionat en el capítol d’inversions i de pagaments pendents.  

Des de Movem Terres de l'Ebre creiem que és una bona notícia la fi de les 
concessions també en clau de mobilitat. Tot i això, es torna a posar sobre la taula la 
problemàtica associada a un infrafinançament del món local per part de l’Estat i també 
per part de la Generalitat. Un fet aquest que cal revertir el més ràpidament possible. 
Per tant, cal buscar mecanismes per a pal·liar aquest infrafinançament. I, en el cas 
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dels municipis afectats per la finalització de les concessions del manteniment de les 
autopistes, cal instar al Govern de l’Estat a estudiar i aprovar una fórmula de 
compensació per el descens d’ingressos que suposarà el final d’aquestes 
concessions. 
 
Seguidament intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, qui 
manifesta que el seu grup s’abstindrà en la votació. 
 
Finalment intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, manifestant que 
votaran a favor de la moció. 
 
Un cop finalitzat el debat, els membres del Ple voten la proposta següent: 
 

Els setze ajuntaments del Segrià i les Garrigues afectats per la minva d’ingressos que  
suposarà  deixar  de  cobrar  l’IBI  per  l’eliminació  del  peatge  de  l’autopista AP-2    
l’1    de    setembre    han    acordat    unir-se    per    reclamar    conjuntament 
compensacions a l’Estat, atès que el Govern central ja va avançar que una vegada 
que la concessionària Abertis torni l’autopista a l’Administració central al  finalitzar  la  
concessió  no  preveu  pagar  l’Impost  de  Béns  Immobles  dels  215 quilòmetres de 
l’autopista de la Mediterrània entre Alfajarín i el Vendrell ni els altres més de 200 de 
l’AP-7. 
 
Als esmentats efectes constituiran una associació de municipis afectats per la pèrdua 
d’ingressos “de fins un 20% del total, en algun cas” i van acordar demanar    un    
informe    jurídic    per    analitzar    les    opcions    per    reclamar compensacions. 
 
L’associació d’afectats s’impulsa des de Lleida però està oberta a la resta de municipis 
afectats a Catalunya. 
 
Els vuit municipis de les Terres de l’Ebre per on travessa l’autopista AP-7 han deixat 
d’ingressar a partir del 2020 aproximadament 1,5 milions d’euros corresponent   a   
l’IBI   que   pagava   la   concessionària   Abertis   per   aquesta infraestructura i tots els 
serveis associats com peatges o àrees de servei. 
 
Amb la fi de la concessió, la titularitat de la via ha passat al Ministeri de Foment, que 
està exempt de pagar IBI. 
 
Al Montsià els ajuntaments que han deixat de percebre una quantitat econòmica més 
important són Ulldecona (270.000) i Freginals (129.500). 
Al Baix Ebre, l’Ametlla de Mar (354.000), l’ Ampolla (198.000), l’Aldea (190.000) , 
Camarles   (93.000)   i   Perelló   (70.000).   Imports   que   per   alguns   ajuntaments 
representa més del 20% del seu pressupost. 
 
L’alliberament de peatges i rescat de les concessions de l’AP-7 ha produït aquestes   
reduccions   importants   en   la   recaptació   d’IBI,   condicionant   als municipis 
afectats i els seus Ajuntaments la possibilitat d’exercir les seves competències. 
 
A Espanya està legislat el principi que les corporacions locals han de comptar en les 
seves pròpies hisendes amb els suficients recursos econòmics per dur a terme les 
comeses que la Llei els atribuye.1 És comunament acceptada la relació entre aquest 
principi i el d'autonomia. El Tribunal Constitucional d'Espanya ha qualificat aquest 
principi com "pressupost indispensable per a l'exercici de l'autonomia local. 
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L’article 149.1.14 de la Constitución en matèria d’hisenda general atribueix a l’Estat 
competència exclusiva, “valorando en cada momento histórico si los ayuntamientos 
disponen de medios suficientes para ejercer sus competencias”. 
 
La proposta en que les entitats municipalistes han fet en reivindicació del principi de 
suficiència financera recull que arran la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 
s’ha posat a prova també la capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, 
els sectors socials i econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut 
d’afrontar situacions per les quals no estem preparats. 
 
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, 
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les 
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions 
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els 
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei 
en benefici de les nostres respectives comunitats locals. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de 
Junts, amb els vosts a favor dels 10 membres presents del grup comarcal d’ERC, els 
dels 8 membres del grup comarcal de Junts, els 2 dels membres del grup comarcal de 
Movem Terres de l’Ebre i el del conseller de Ciutadans, i amb l’abstenció dels 3 
membres del grup comarcal del PSC, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar 
una proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes 
d’aquesta moció. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat. com a garant de la suficiència financera del món 
local a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals,  
compensatori  de  la  minva  d’ingressos  que  suposa  deixar  de  cobrar  l’IBI per 
finalització de les concessions de l’autopista AP-7. 
 
TERCER.- Iniciar les relacions per tal d’adherir-se a les associacions de municipis que 
es puguin crear en reivindicació dels drets expressats, tal com s’indica en la part 
expositiva de la present moció, comunicant l’aprovació d’aquesta moció als Consell 
Comarcals del Montsià, del Segrià i de Les Garrigues 
 
QUART.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de l’Estat Espanyol i al 
Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. I 
comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) 
 
 
PUNT 18è.- Expedient 640/2021. Aprovació si s'escau de la Moció que presenta el 
grup Movem Terres de l'Ebre per aturar el transvasament de l'Ebre al Baix Camp. 
 

Aquest punt no s’ha portat a debat ni a votació, ja que els portaveus dels diferents 
grups comarcals així ho han decidit i treballar sobre aquesta base en una nova 
proposta en els propers plens. 
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PUNT 19è.- Proposta d’urgència. 
 
Proposta A. Proposta de Presidència en suport al sector pesquer català. 
 
 
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 la urgència i la 
debaten 
 
 
Proposta A. Proposta de Presidència en suport al sector pesquer català. 

Intervé el Sr. Jordi Gaseni, en nom substitució de la Presidència, com a proposant de 
la qüestió. 

 

En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans manifestant el seu 
suport. 
 
En segon lloc intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de 
l’Ebre, que diu que es pretén una gestió pesquera amb un enfoc ecosistèmic per tal de 
garantir que les activitats tinguen l’impacte negatiu mínim en l’ecosistema marí, 
establint uns terminis de vigència en caràcter general de 2020 i altres a 2025. 
 
L’aplicació d’aquesta normativa, afecta directament i indirectament al nostre territori, a 
un sector bastant castigat i que és un dels motors de l’economia de les Terres de 
l’Ebre. 
 
Seguidament intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, qui 
manifesta que votaran a favor. 
 
En quart lloc, intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, per 
manifestar el suport a la moció 
 
Finalment intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, expressant que el 
seu grup votarà a favor. 
 
Finalitzades les votacions, s’adopta el següent acord: 

Fets 

1. L’any 2019 es va aprovar l’RE del MAP de pesca demersal per al Mediterrani 
Occidental, que avarca la flota d’arrossegament dels estats de França, Itàlia i 
Espanya. Aquesta norma, que pretenia regular aquesta modalitat pesquera fins al 
2025, en traslladar-se a la normativa pròpia per part del govern Espanyol, els porta a 
un escenari, en cas de no ser corregit, d’incertesa pel futur, de tristor pel present i 
enuig per la resposta rebuda. Si no aconsegueixen minvar fins a nivells raonables, la 
reducció en el número de jornades assignades per a les seves embarcacions, 
deixaran de ser viables socioeconòmicament i la seva activitat professional, tant 
d’armadors com de treballadors, les seves estructures, mercats i participació 
fonamental amb l’economia blava, passarà a ser residual i a més llarg termini 
desaparèixer. 



 
 

 
 
 
 
 
 

51 

 
2. Els pescadors catalans, al llarg de la història, han demostrat que sempre s’ha 
prioritzat el manteniment del recurs pesquers, amb l’establiment de regulacions, més 
enllà de les imposades per la normativa vigent, com l’establiment de Plans de Pesca 
com l’anomenat experimental del calador del Delta de l’Ebre, com els tancaments de 
polígons per la protecció d’alevins de peix, com els parcs de biòtops, com mesures 
tècniques que facin més sostenible la pesca d’arrossegament amb portes de reduït 
impacte sobre el fons marí i les vedes biològiques on amarraran la flota a port durant 
períodes que arriben fins als dos mesos, en èpoques de més presència de peix 
immadur. 

 
3. Tots aquest aspectes, que en un estudi de maig de 2019 elaborat per la nostra 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya i la 
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, fixaven amb un 16% els 
dies que, poden anar a pescar, no ho feien amb l’aplicació de les mesures exposades 
anteriorment, tot lliurant aquest dies al recurs, al peix. 

 
4. Els pescadors catalans, vertebrats a partir de les seves Confraries i 
Federacions, són un conjunt de modalitats de pesca, arts menors, arrossegament, 
encerclament, marisqueig, i palangre, que amb l’aplicació d’aquesta normativa, estan 
tots en perill, no solament l’arrossegament, atès que al voltant del 70% deles vendes 
de peix provenen d’aquesta modalitat. Aquí no sobra ningú. 

 
5. Quedi clar que no són immobilistes amb la protecció del recurs, mai ho han 
estat, però pretendre millorar la situació del recurs a la nostra mar, tot limitant l’activitat 
professional dels pescadors, és injust i falç, amb menys jornades no recuperaran el 
recurs pesquer, això si malbarataran el sector pesquer per inviabilitat econòmica. Els 
grans canvis, demanen terminis més llargs d’implementació, són els primers en avaluar 
i si és el cas, acceptar noves mesures de selectivitat, però sempre garantint la viabilitat 
del sector. Amb la normativa actual no, així no potser. 

D’acord amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica 
i Ocupació. 
 

Fonaments de dret 

 
1. Article 106 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Textrefós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb el vots per 
unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 

 
Primer.- Mostrar el recolzament del Consell Comarcal del Baix Ebre al sector 
pesquer català perquè permeti reconduir la situació creada i els acompanyi en 
exterioritzar el malestar que estan patint. 
 
Ssegon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la 
Generalitat de Catalunya, a la Federació Nacional Catalana de Confraries de 
Pescadors i al Grup d’Acció Local Mar de l’Ebre. 
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PUNT 20è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
El Sr. Sebastià Castañeda vol deixar constància de la seva felicitació al personal del 
Consell Coamrcal per assolir el premi a la transparència 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 13:54 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  
 
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA 


