ACTA 05/2019 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

Presidenta
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart
Bertomeu Río, José Emilio

Consellers:
Andreu Falcó, Daniel – Vice-president primer
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè
Adell Moragrega, Enric
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Merlos Borrul, Roser
Moreso Gisbert, Teresa
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Roig Montagut, Enric
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
També és present a la sessió el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 31 de maig de 2019, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, els
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la
sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de la Presidenta
del Consell, Sra. Sandra Zaragoza Vallés, de data 28 de maig de 2019, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2n. Donar compte de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau, l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i la Creu Roja per a la instal·lació i la seva atenció
d’urgències de 350 terminals del Servei de Teleassistència Domiciliària. Exp.
951/2019
4t. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb Fundació Bancària la Caixa
per a la col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats
de caràcter cultural i social , especialment el Projecte Tiquet Fresc. Exp.
953/2019
5è. Aprovació, si s’escau, del model de conveni a signar amb les Entitats
Municipals descentralitzades de la comarca del Baix Ebre per a
desenvolupament del programa d’ocupació ENFEINA’T. Exp. 1053/2019
6è. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la subvenció per a l’operació via
verda del Carrilet de la convocatòria procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER). Exp. 2645/2018
7è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la sol·licitud al Departament de
Territori i Sostenibilitat per la subvenció a ens locals de Catalunya per al
desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als
anys 2019 i 2020. Exp. 803/2019
8è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments i EMD de la
comarca per regular l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar
únicament i exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins de
titularitat municipal. Exp. 1049/2019
9è. Aprovació, si s’escau, inicialment les bases reguladores de la convocatòria
per a la concessió d’ajuts per alumnes que assisteixin a llars d’infants, públiques
o privades de la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2019/2020. Exp. 1053/2019
10è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar entre l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les condicions
en què es durà a terme el finançament dels treballs per a la finalització de la redacció
del projecte constructiu «Sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover (TM Aldover) i
Xerta (TM Xerta)». Exp. 468/2017
11è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar entre l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les condicions
en què es durà a terme el finançament dels treballs per la finalització de la redacció
de l’estudi «Alternatives de sanejament i depuració de les urbanitzacions del Nord de
l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (TM Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant). Fase
I». Exp. 469/2017
12è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar signar entre l’Agència Catalana
de l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les
condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per la finalització de la
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redacció de l’estudi «Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del
municipi». Exp. 470/2017

13è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al model bàsic d’assistència de la
Diputació de Tarragona per a la implantació de la funció interventora limitada
prèvia per a despeses i obligacions. Exp. 623/2019
14è. Aprovació, si s’escau, del Pla Economicofinancer per als exercicis 20192021. Exp. 1050/2019
15è. Donar compte de la resolució de presidència d’aprovació de la 3a
modificació del pressupost de l’exercici 2019. Exp. 851/2019
16è. Propostes d’urgència
17è. Torn obert de control, precs i preguntes
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i el secretari comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que
és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta anterior pel fet que s’ha distribuït
prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 23
consellers comarcals presents, l’acta 04/2019 de la sessió ordinària de data 30 d’abril
de 2019
PUNT 2n. Donar compte d’altres de resolucions de presidència
Nom

Resum
Expedient 1060/2019 RESOL RP 072 19 Ma dels Àngels Galiana
RP 2019-0139
interinitat vacances Tere Barberà 29 05 2019.
RP 2019-0138

Expedient
1060/2019

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2505/2018 -- Múltiples interessats 2505/2018
- BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018-2019 --

600 ENSENYAMENT -- Expedient 513/2019 -- 39662584G Montserrat
RP 2019-0137 Buxalleu Llados, Llar d'infants la Xerinola -- PAGAMENT AJUTS LLARS
D'INFANTS, CURS 2018-2019 --

513/2019

Expedient 908/2019 -- PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2019.
2a ADJUDICACIÓ. --

908/2019

RP 2019-0136

400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 926/2019 -- 47822658T
CRISTINA GIRÓN CARRILLO -- PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL ÀREA
RP 2019-0135
D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ. AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
CONVOCATÒRIA 2018. --

926/2019
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400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 926/2019 -- 47822658T
CRISTINA GIRÓN CARRILLO -- PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL ÀREA
RP 2019-0134
D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ. AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
CONVOCATÒRIA 2018. --

926/2019

350 MEDI AMBIENT -- Expedient 803/2019 -- S0811001G Generalitat
RP 2019-0133 Barcelona -- SUBVENCIONS ACTUACIONS MITIGACIO CANVI
CLIMATIC --

803/2019

RP 2019-0132

Expedient 983/2019 -- Sol.licitud excedència voluntària per interès
particular Jordi Boronat Ferré a partir del 01-07-2019.

983/2019

RP 2019-0131

Expedient 833/2019 RP 070 19 Rosa Vallés permís sense sou 01 07
2019.

833/2019

Expedient 974/2019 -- B55726012 TERRA D'ENCONTRES, SLU -RP 2019-0130 PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS
CAMIO CISTERNA - TERRA D'ENCONTRES, SLU -RP 2019-0129

Expedient 858/2019 RESOL RP 049 19 Cristina Maigí reconeixement
triennis 16 05 2019.

974/2019
858/2019

Expedient 761/2019 -- 47628653T NEUS FORNOS BO -RP 2019-0128 PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS
CAMIO CISTERNA - FORNOS CONTENIDORS --

761/2019

Expedient 891/2019 -- Extinció contracte de treball per
RP 2019-0127 Reconeixement Incapacitat Permanent Total d'Enriqueta Forcadell
Lluís amb data d'efectes 10-04-2019.

891/2019

Expedient 917/2019 -- B43639558 MONTFRUITS EXPORT S.L. -PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS
RP 2019-0126
CAMIO CISTERNA - SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
D'AIGUES RESIDUALS AMB CAMIO CISTERNA MONTFRUIT EXPORT --

917/2019

350 MEDI AMBIENT -- Expedient 842/2019 -- B43232420
RESTAURANT NURI SL -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ
RP 2019-0125
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO
CISTERNA - RESTAURANT DE NURI, CASA NURI --

842/2019

Expedient 934/2019 -- 40935659Y MAITE BEL MARQUES -RP 2019-0124 PROCEDIMENT ACREDITACIO DE TRANSPORTISTES DE VEHICLES
CISTERNA - MANTENIMENTS CANALITZACIONS I NETEGES --

934/2019

100 SECRETARIA -- Expedient 509/2019 -- 52605621K Ivan Romeu
RP 2019-0123 Roigé -- PROVISIO LLOC DE TREBALL ADMINISTRATIU INTERVENCIO
CD22 --

509/2019

RP 2019-0122

Expedient 949/2019 RESOL RP 063 19 Esther Jiménez interinitat IT
Conxi Rodríguez 15 05 2019

949/2019

RP 2019-0121

Expedient 946/2019 -- Aprovació del Compte General 2018. Model
Normal --

946/2019

RP 2019-0120

Expedient 799/2019 RESOL RP 065 19 Cristina Amposta prospectora
SINGULARS 15 05 2019.

799/2019
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Expedient 932/2019 -- 40931252S CINTA CAYUELA NEGRE -RP 2019-0119 PROCEDIMENT RENOVACIO AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES
RESIDUALS - SAT CITRICOS COVADONGA 559 CV --

932/2019

Expedient 933/2019 -- 40935659Y MAITE BEL MARQUES -RP 2019-0118 PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT
D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA --

933/2019

RP 2019-0117

Expedient 799/2019 RP 064 19 Ordre definitiu procés selecció
prospector Programa Singulars 13 05 2019.

799/2019

RP 2019-0116

Expedient 937/2019 RESOL RP 062 / 2019 Ester Royo interinitat IT
Sonia Ponce 13 05 2019.

937/2019

350 MEDI AMBIENT -- Expedient 840/2019 -- A43005354 JOAN
RP 2019-0115 BALLESTER ROSES SA -- PROCEDIMENT RENOVACIO AUTORITZACIO
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - JOAN BALLESTER ROSES -RP 2019-0114

Expedient 2382/2018 RESOL RP 061 19 Josep Aznar Brull tècnic
orientador Ubica't 09 05 2019.

840/2019

2382/2018

400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 799/2019 -- 47476728J
CRISTINA AMPOSTA MARCH, 47936159L SOFIA ROYO ANDREU,
RP 2019-0113
20476804L SONIA AGRAMUNT TABARKI -- PROGRAMA SINGULARSSELECCIO DE PERSONAL PROSPECTOR --

799/2019

RP 2019-0112

Expedient 2046/201 RESOL RP 059 19 Inmaculada Espuny monitora
Remolins 06 05 2019.

2046/2018

RP 2019-0111

Expedient 872/2019 RESOL RP 058 19 Anna Ma Ballesta treb familiar
interinitat fins cobrir plaça 06 05 2019.

872/2019

RP 2019-0110

Expedient 901/2019 RESOL RP 059 19 Elena Reverté interinitat
integradora SIS 06 05 2019.

901/2019

100 SECRETARIA -- Expedient 887/2019 -- 40932271E MARIA TERESA
RP 2019-0109 SALVADO ANTO -- AJUNTAMENT DE TORTOSA - COMISSIÓ DE
SERVEIS MARIA TERESA SALVADÓ ANTO --

887/2019

100 SECRETARIA -- Expedient 387/2019 -- Múltiples interessats -RP 2019-0108 SELECCIO TÈCNIC INFORMATIC. BORSA PER COBERTURA INTERINA
DE LLOC DE TREBALL --

387/2019

RP 2019-0107

Expedient 891/2019 RESOL RP 050 19 Enriqueta Forcadell inici
expedient fí contracte per IP Total.

891/2019

RP 2019-0106

Expedient 2046/2018 RESOL RP 055 19 Ma José Lleixà baixa
voluntària monitora menjador 03 05 2019.

2046/2018

RP 2019-0105

Expedient 837/2019 RESOL RP 053 19 Roger Codorniu acumulació de
tasques àrea d'habitatge 02 05 2019.

837/2019

RP 2019-0104

200 INTERVENCIÓ -- Expedient 851/2019 -- Modificació de crèdits
núm. 3 al pressupost per a l'exercici 2019 --

851/2019
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350 MEDI AMBIENT -- Expedient 841/2019 -- B43232420
RESTAURANT NURI SL -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT
RP 2019-0103
AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - RESTAURANT DE NURI, PAS
DE BUDA --

841/2019

Expedient 843/2019 -- B43232420 RESTAURANT NURI SL -PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT
RP 2019-0102
D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA - RESTAURANT DE NURI,
LO MAS DE NURI --

843/2019

Expedient 760/2019 -- G43542968 FUNDACIÓ MERCE PLA -RP 2019-0101 PROCEDIMENT RENOVACIO AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES
RESIDUALS - FUNDACIO MERCE PLA --

760/2019

RP 2019-0100

Expedient 2301/2018 RESOL RP 052 19 Marina Morillo baixa
voluntària integradora SIS 29 04 2009.

2301/2018

Expedient 759/2019 -- F43065697 ARROSSAIRES DEL DELTA DE
L'EBRE SCTAT. COOP. CAT. LMTDA. -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO
RP 2019-0099
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - ARROSSAIRES
DEL DELTA DEL EBRE SCCLT --

759/2019

RP 2019-0098

Expedient 852/2019 RESOL RP 051 Kevin Ramos interinitat permisos
Cinta Príncep 29 04 2019.

852/2019

RP 2019-0097

Expedient 804/2019 RESOL RP 048 19 Meriam Machaour acum
tasques ensenyament 29 04 2019.

804/2019

RP 2019-0096

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2505/2018 -- Múltiples interessats 2505/2018
- BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018-2019 --

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2506/2018 -- Múltiples interessats RP 2019-0095 - COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018- 2506/2018
2019 -RP 2019-0094

600 ENSENYAMENT -- Expedient 576/2019 -- Múltiples interessats -PAGAMENT AJUTS LLARS D'INFANTS, CURS 2018-2019 --

576/2019

RP 2019-0093

Expedient 2657/2018 RP 047 / 2019 Carme Salamo interinitat baixa
Tere Salvadó 25 04 2019.

2657/2018

RP 2019-0092

201 INTERVENTORA -- Expedient 755/2019 -- LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2018 --

755/2019

PUNT 3r- Aprovació, si s’escau, l’annex al conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Ebre i la Creu Roja per a la instal·lació i la seva
atenció d’urgències de 350 terminals del Servei de Teleassistència Domiciliària.
Exp. 951/2019.
La Creu Roja és una institució humanitària, d’interès públic i naturalesa benèfico-social,
que entre els seus fins estatutaris contempla la promoció i la col·laboració en accions
de benestar social amb especial atenció als col·lectius més desfavorits o vulnerables
de la societat, amb la intervenció del voluntariat per al desenvolupament dels seus
programes i projectes.
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Aquesta institució està interessada en col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix
Ebre en aquesta matèria, per tal d’aconseguir una més gran qualitat de vida pels
habitants del municipi i disposa de la capacitat tècnica i dels recursos humans (tècnics i
voluntaris) i materials adients per dur a terme l’aplicació d’aquest servei, i manifesta la
seva voluntat de participar-hi de forma decidida i d’assumir-ne la gestió en la seva
implantació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya van signar el 21/7/2016 el Contracte programa 20162019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Tanmateix a l’octubre
de 2018 es va signar l’addenda al contracte programa per l’exercici 2018/2019 que
inclou la fitxa econòmica del contracte programa 2018-2019.
El servei de Servei de les tecnologies de suport i cura-Teleassistència es considerat
una prestació garantida a l’actual cartera de serveis socials de Catalunya.
El servei de teleassistència constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el
qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d'emergència, donar una
resposta rapida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la
persona amb l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un equip de
professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, teleassistència i
telealarma.
A més ha de servir per promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries,
potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el
seu propi entorn familiar i sociocomunitari.
Les funcions són:
- Proporcionar un contacte permanent amb l'exterior i accés als serveis de la comunitat.
- Donar resposta de forma immediata en cas d'emergència.
- Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la família.
- Evitar o retardar la institucionalització. Les altres funcions establertes per
l'ordenament jurídic vigent.
La Creu Roja està en disposició d’ofertar la instal·lació i la seva atenció d’urgències de
350 terminals del Servei de Teleassistència Domiciliària al Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Al tramitar el servei des del Consell Comarcal del Baix Ebre els usuaris poden accedir
a un preu inferior al que s’ofereix si s’accedeix de forma particular.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Atenció a les Persones, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre i la Creu Roja per a la instal·lació i la seva atenció d’urgències de 350 terminals
del Servei de Teleassistència Domiciliària.
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Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb Fundació Bancària la
Caixa per a la col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses
activitats de caràcter cultural i social , especialment el Projecte Tiquet Fresc.
Exp. 953/2019.
La Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització
d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país,
atenent les diferents necessitats de la societat.
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i
de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a
través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers,
mitjançant actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als
seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals,
científics i mediambientals amb una vocació transformadora.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb l’article 25 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, desenvolupa, entre d’altres, les competències que li atribueixen les lleis del
parlament de Catalunya.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix els diferents nivells de
prestació dels serveis socials , estructurant-los en dos nivells: l’atenció bàsica i l’atenció
especialitzada i defineix l’atenció bàsica com el dispositiu d’informació, diagnòstic,
orientació, suport, intervenció i assessorament individual o comunitari que, és l’eix
vertebrador de tota la xarxa de serveis socials i assigna als consells comarcals la
prestació d’aquesta atenció per als municipis de menys de 20.000 habitants del seu
àmbit territorial. En l’esquema de prestació dels serveis socials bàsics s’inclouen els
ajuts econòmics per a situacions d’urgència social.
És voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la
realització del projecte Tiquet Fresc i en concret en el desenvolupament, per aquesta,
Fundació del programa esmentat.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Atenció a les Persones, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni a signar amb FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA per a la
col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter
cultural i social , especialment el Projecte Tiquet Fresc que permet ampliar el sistema
de cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació de la població mes desfavorida. Per
al compliment de les finalitats expressades, la Fundació Bancària “la Caixa” es
compromet a fer una aportació en favor del Consell Comarcal del Baix Ebre , de la
quantitat de 20.000€ euros.
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Segon. Facultar la Presidenta del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 5è.- . Aprovació, si s’escau, del model de conveni a signar amb les
Entitats Municipals descentralitzades de la comarca del Baix Ebre per a
desenvolupament del programa d’ocupació ENFEINA’T. Exp. 1053/2019.
El programa ENFEINA’T, creat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, té com a objectiu
la inserció laboral de les persones en situació de llarga durada, proporcionant-los un
acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, i per tal de maximitzar el nombre de participants en
la convocatòria, va optar per incloure les EMD’s de Jesús, Bítem i Campredó en la
petició de subvenció, amb el vist-i-plau del municipi de Tortosa.
Elm desenvolupament d’aquest programa beneficia, tant a les EMD’s, ja que
realitzaran tasques als seus termes durant 12 mesos, com a la comarca del Baix Ebre,
ja que al maximitzar el nombre de participants en el marc del programa ENFEINA’T, fa
que disminueixi la taxa d’atur de la comarca.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre treballa per millorar de la situació de les
persones residents en aquest àmbit territorial, i per tal de concretar l’àmbit de
col·laboració entre el Consell Comarcal i cada una de les EMD.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica , i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el model de conveni a signar amb les Entitats Municipals
descentralitzades de la comarca del baix Ebre per a desenvolupament del programa
d’ocupació ENFEINA’T
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE I L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE ----- PER A LA
REALITZACIÓ
DEL
PROGRAMA
ENFEINA’T
DESTINAT
A
LA
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I ACOMPANYAMENT A LA
INSERCIÓ DE LES PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR DE LLARGA DURADA.
Tortosa, 10 de maig de 2019
“REUNITS
D’una part, la senyora Sandra Zaragoza Vallés, presidenta del Consell Comarcal
del Baix Ebre,
I de l’altra, el senyor Víctor Ferrando i Sabaté, President de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de -----.
INTERVENEN
La presidenta del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
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legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple
del Consell Comarcal del Baix Ebre, -----EL President de l’Entitat Municipal Descentralitzada en virtut del que disposa
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar
aquest document , i

EXPOSEN
I.

El Departament Afers Socials, Treball i Famílies, mitjançant el Servei d’Ocupació
de Catalunya, ha posat en marxa un programa específic de treball i
acompanyament a la inserció amb l’objectiu de millorar la qualificació professional
de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència laboral derivada d’un
contracte de treball subvencionat i l’acompanyament a la inserció que han de rebre
les persones participants durant el contracte de treball.
En aquest sentit, s’ha aprovat l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per al Programa ENFEINA’T, publicada en el
DOGC núm. 77301 de 6 de setembre de 2018, en endavant l’ORDRE i s’obre la
convocatòria per a la concessió de subvencions
per a l’any 2018 amb
RESOLUCIÓ TSF/2148/2018, de 12 de setembre, en endavant la
CONVOCATÒRIA publicada en el DOGC núm. 7713 de 26 de setembre de 2018.
L’objecte de l’ORDRE és:

II.

a. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la
realització del Programa ENFEINA’T que integra acompanyament a la inserció i
experiència laboral, adreçat a persones en situació d’atur de llarga durada.
b. Obrir la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions previstes a l'Ordre
TSF/150/2018, de 3 de setembre per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per al Programa ENFEINA’T.

III.

Als efectes d’aquest programa, les persones contractades en el marc d’aquest
programa han d’estar inscrites en l’oficina de treball com a demandants d’ocupació
no ocupades i han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un
contracte de treball en el moment de la seva signatura, segons l’ORDRE s'entén
per persones en situació d'atur de llarga durada que acumulin un atur de 12 mesos
en un període de 18 mesos i inscrites a l'oficina de Treball com a demandants .

IV.

L’ORDRE estableix dos tipus d’accions:
a. Accions d’experiència laboral: Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les
persones destinatàries mitjançant la contractació laboral, per part de l’entitat
beneficiària o ens instrumental, en cas d’encàrrec de gestió, de les persones
destinatàries per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social.
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Aquests treballs són competència del Consell Comarcal del Baix Ebre. El treballs a
realitzar no tindran caràcter estructural i han d’estar directament relacionats amb
l’interès social que persegueix el projecte.
El projecte contempla accions de consideració supramunicipal, i on el Consell
Comarcal exerceix la seva competència.
D’acord amb l’article 25.c 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, no
existeix impediment per tal que l’administració local li delegui o encarregui la
competència local a un consell comarcal, sempre i quan aquesta delegació o
encàrrec de gestió es realitzi amb l’instrument jurídic adequat (article 9 i següents
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.)
b. Acompanyament a la inserció: Aquestes accions consisteixen en la realització d’un
acompanyament durant l’experiència de contractació laboral per part d’un tècnic
qualificat per facilitar la reinserció un cop finalitzi la participació del Programa.
V.

Amb data 10 d’octubre de 2018, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va
presentar la sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la
CONVOCATÒRIA.

VI.

Amb data 18 de desembre de 2018, la Directora del Servei d’Ocupació de
Catalunya ha resol l’atorgament al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la
subvenció, en relació amb la sol·licitud, per al projecte presentat.
En aquest context, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i l’ENTITAT
DESCENTRALITZADA DE -----, tenen interès a subscriure aquest conveni per a
regular la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació
d’ambdues institucions per a la realització del Programa ENFEINA’T, destinat a la
contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en
situació d’atur de llarga durada que subjecten en les següents:
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I.

L’ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per al Programa ENFEINA’T, destinat a la contractació laboral
temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de
llarga durada publicada en el DOGC núm. 7701 de 6 de setembre de 2018, i la
CONVOCATÒRIA per a la concessió de subvencions per a l’any 2018 amb
resolució T TSF/2148/2018, de 12 de setembre, publicada en el DOGC núm. 7713
de 26 de setembre de 2018.

II.

L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d’interès comú.

11

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat
d’establir aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents

PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la
coordinació i la cooperació entre el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en
endavant CONSELL COMARCAL, i l’ENTITAT DESCENTRALITZADA DE -----, en
endavant l’EMD, per a la realització del programa Treball ENFEINA’T, destinat a la
contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en
situació d’atur de llarga durada, publicat en el publicada la seva ORDRE en el
DOGC núm. 77301 de 6 de setembre de 2018, i la CONVOCATÒRIA per a la
concessió de subvencions per a l’any 2018 amb resolució TSF/2148/2018 de 12
de setembre, publicada en el DOGC núm. 7713 de 26 de setembre.

Segon. Projectes d’accions d’experiència laboral
En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del programa
ENFEINA’T, destinat a la contractació laboral temporal i acompanyament a la
inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada el CONSELL
COMARCAL, en relació a L’EMD esmentat hi desenvoluparà el projecte d’accions
d’experiència laboral següent:

Entitat Municipal
Descentralitzada

Nom del projecte

-----

PROGRAMA
ENFEINA’T

Nombre
treballadors
destinats
L’AJUNTAMENT

de
a

1

En data 18/12/2018, el Servei D’Ocupació de Catalunya ha resol favorablement el
projecte amb el número d’expedient: SOC035/18/0010

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:
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a) Prestar la cooperació amb l’EMD per a l’execució del projecte en l’àmbit del seu
municipi, mitjançant la contractació laboral del/la treballador/a, la qual serà
realitzada per l’ens comarcal assumint totes les responsabilitat de caràcter laboral,
així com de la seva gestió.
El contracte de treball haurà de tenir obligatòriament una durada de dotze mesos.
La jornada laboral haurà de ser del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord
amb els criteris establerts a l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA.
b) Adoptar les mesures de coordinació amb l’EMD en matèria de prevenció de riscos
laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes en el pacte
Cinquè d’aquest conveni.
c) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats
participants.
d) Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d'acord amb la
modalitat del contracte, emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de
Riscos Laborals i facilitar-los les mesures adequades per a la seva adequada
protecció, garantir l'aplicació d'igualtat de tracte entre homes i dones, així com dels
principis d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, d'accessibilitat per a les
persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible, i qualsevol altra
obligació legal o reglamentària, que els pugui afectar.

Quart. Obligacions de l’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
L’EMD s’obliga a:
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:
a) Trametre al CONSELL COMARCAL l’acceptació de de la destinació laboral d’un
participant al Programa ENFEINA’T
b) Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en el compliment de l’objectiu, execució
del/s projecte/s, realització de l’activitat o adopció del comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el CONSELL
COMARCAL en les formes i terminis establerts.
c) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal
d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el
compliment de la normativa de riscos laborals d’aplicació, i comunicar-ho al
CONSELL COMARCAL
d) Assegurar-se que els participants localitzats a L’EMD desenvolupin les tasques
competència del CONSELL COMARCAL.
e) Les sessions de suport i d’acompanyament durant tot el període d’execució als
treballadors contractats dins de la jornada laboral del contracte de treball, d’acord
amb allò que preveu l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, sens perjudici de les
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eventuals modificacions de l’ORDRE i/o dels criteris o instruccions que a aquest
efecte faci el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Les accions de suport i acompanyament les portarà terme una tècnica de l’entitat
beneficiària mitjançant la modalitat contractual més adient.
f) El personal tècnic d’acompanyament haurà de fer constar les activitat de seguiment
realitzades amb els participants. A tal efecte, caldrà emetre un informe de seguiment
de cadascuna d’elles. Aquesta documentació haurà d’estar a disposició del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya per a la seva verificació.
g) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l’altra documentació
relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys a
comptar des de la data de finalització del termini de justificació de l’objecte de la
subvenció, o bé, des de la data de presentació dels justificants corresponents, si és
anterior.

2. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de
prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són
establertes al pacte Cinquè d’aquest conveni.
3. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi
en relació amb la realització del Programa.
4. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
5. Sotmetre’s a actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que
corresponguin al Servei d’Ocupació de Catalunya, o a altres òrgans competents,
tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors.
6. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors de realització i de resultats
corresponents a l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que
estableixi l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA i l’òrgan competent i en el termini que li
indiqui el CONSELL COMARCAL.
7. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.
8. A la finalització del període contractual, aportar al CONSELL COMARCAL l’import
de 600 euros en concepte de participació en les despeses socials i d’equipament del
treballador.
9. Fer-se càrrec, en el cas que el/s treballador/s seleccionat/s no resideixin en
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA, del cost dels desplaçaments del/s
mateix/os per assistir al lloc de treball. El CONSELL COMARCAL inclourà el
pagament d’aquests desplaçaments en la nòmina del treballador/s destinat/s a
BÍTEM i, posteriorment, l’ EMD remunerarà mensualment aquest cost al CONSELL
COMARCAL. El cost resultant serà la suma mensual dels kilòmetres realitzats pel
treballador/s d’anada i tornada entre la seu central del CONSELL COMARCAL
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(TORTOSA) i -----, aplicant el cost per kilòmetre estàndard per als treballadors del
CONSELL COMARCAL. Si el treballador resideix en un Municipi més proper a
BÍTEM que el CONSELL COMARCAL, llavors els costos de desplaçament seran a
suma mensual dels kilòmetres realitzats pel treballador/s d’anada i tornada entre el
Municipi de residència del treballador i -----.
10. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Cinquè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals
1. L’execució de les accions no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment
d’alguna de les obligacions següents:
a) EL CONSELL COMARCAL realitzarà una avaluació dels riscos laborals i la
planificació inicial de l’activitat preventiva de les tasques a realitzar pel treballador
de l’EMD, sens perjudici que aquestes puguin ser modificades d’acord amb el que
preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
b) El CONSELL COMARCAL dotarà al/s treballador/s contractat/s de l’equip de
protecció individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el
moment de l’ inici del treball de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i
la planificació de l’activitat preventiva definitiva.
c) El CONSELL COMARCAL es farà càrrec de la sessió formativa de prevenció de
riscos laborals i la vigilància de la salut, que es realitzaran a les instal·lacions del
CONSELL COMARCAL i/o l’empresa externa encarregada.
d) El CONSELL COMARCAL ha de implementar un document de control d’entrega
d’equips de protecció individual.
Sisè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus
efectes fins al compliment de les obligacions que s’hi contenen.
Setè. Extinció
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts.
b) El compliment del període de vigència.
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol
de les parts
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.
Vuitè. Jurisdicció
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Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

Segon. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessari per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la subvenció per a l’operació
via verda del Carrilet de la convocatòria procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER). Exp. 2645/2018.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 30 de novembre de
2018, va acordar que el Consell s’aculli a la convocatòria i, conseqüentment, sol·liciti
un ajut de 264.708,02 €, acollint-se a les disposicions de la RESOLUCIÓ
TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions per fomentar
l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis
susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) d’acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, i modificada per l’Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol.
La resolució provisional de la Direcció general d’Infraestructures de Mobilitat preveu
l’atorgament al Consell Comarcal del Baix Ebre d’una subvenció de 212.669,06 € que
correspon al 50 % de l’import elegible final del projecte que se xifra en 425.338,12 €.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i amb unanimitat dels 23 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre accepta la subvenció de 212.669,06 euros,
per a l’operació via verda del Carrilet de la convocatòria de subvencions per fomentar
l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis
susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER).
Segon. Manifestar el compromís del Consell Comarcal del baix Ebre de dur a terme
l’actuació per a la qual se sol·licitud la subvenció.
Tercer. Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
PUNT 7è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la sol·licitud al Departament
de Territori i Sostenibilitat per la subvenció a ens locals de Catalunya per al
desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per
als anys 2019 i 2020. Exp. 803/2019.

En data 27 de març de 2019 es va publicar la convocatòria de subvencions a ens locals
de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi
climàtic per als anys 2019 i 2020, Resolució TES/738/2019, de 18 de març
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Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases
reguladores aprovades per l’Ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre. La dotació màxima
de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'un milió d'euros i les
actuacions subvencionables en aquesta convocatòria són:
•
•
•
•

Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte
d'hivernacle en el sector de la mobilitat.
Instal·lacions de producció d'energia geotèrmica destinades a la reducció de les
emissions difuses de GEH.
Actuacions d'adaptació i reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del
canvi climàtic en l’àmbit dels recursos hídrics.
Actuacions d'esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l'àmbit
de l’habitatge, la salut i l’organisme.

Durant l’any 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha adquirit mitjançant la central
de compres de l’ACM un vehicle elèctric model Nissan E-NV 200 que podria ser
objecte de subvenció per l’adquisició de vehicles elèctrics nous matriculables que
estableixen les bases.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Actuació sobre el Territori , i amb unanimitat dels 23 membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer: Ratificar la sol·licitud de 13.537,96 € que el Consell Comarcal del Baix Ebre
sol·licita al Departament de Territori i Sostenibilitat per la convocatòria de les
subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de
mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020, Resolució
TES/738/2019, de 18 de març.
Tercer: Traslladar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que
produeixi l’efecte corresponent
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb els ajuntaments i EMD
de la comarca per regular l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de
destinar únicament i exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins
de titularitat municipal. Exp. 1049/2019.
Amb data 13 de maig de 2016, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
President de la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació de les
competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis i
entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els
de menys capacitat econòmica.
El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals
basats en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis
adreçats als municipis i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la
no duplicitat. Concretant aquestes camps d’actuacions defineix les inversions en obres
i serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar

17

en tres eixos, entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i béns municipals
destinats a l’ús general.
Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions de
caràcter supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i
aprofitar les economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i
execució de les inversions és comarcal; per tant, s’impulsa el model de prestació de
servei als municipis.
D’altra banda, però, preveu que de forma excepcional les inversions les poden
contractar i executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels
requisits de determinar dins el pla quines són aquestes inversions, explicar i
fonamentar les raons per les quals s’opta per aquesta via i assumir la responsabilitat
d’exigir als ens locals el compliment de les obligacions i dels terminis d’adjudicació i
justificació determinats al conveni signat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha optat per optimitzar aquests recursos seguint
unes directrius d’atorgament bianual d’acord amb grups de població i territori a fi
d’aconseguir una quantia d’ajuts que faciliti l’execució d’obres de més entitat, tenint en
compte dades actuals de quilòmetres de camins, quilòmetres de terme municipal i de
població.
Aquesta distribució bianual i les dades de ponderació dóna lloc a que es pugui
concretar, exactament, l’import que el Consell Comarcal del Baix Ebre destina a cada
ens locals per a l’execució de les actuacions en matèria de millora i arranjament de
camins.
Així, per tant, tenint en compte l’import exacte que correspon a cadascun, es pot
considerar que el Consell Comarcal del Baix Ebre atorga una subvenció directa a cada
un dels beneficiaris d’aquest programa.
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, disposa
que amb caràcter general les subvencions s’atorguen per concurrència competitiva i
mitjançant unes bases reguladores que detallen els procediment. No obstant això, en
l’apartat 2 preveu que poden concedir-se subvencions de forma directa quan, entre
d’altres supòsits, estiguin previstes de forma nominativa als pressupostos dels ens
locals i també aquelles en que s’acreditin raons que dificulten la seva convocatòria.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té disposat en el seu pressupost l’import
de les subvencions per arranjament de camins municipals i que, atesa la distribució del
programa comarcal no poden accedir altres ens locals a aquest atorgament i import, es
preveu l’atorgament d’una subvenció directa als ens locals que integren el programa
2019.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Actuació sobre el Territori , i amb unanimitat dels 23 membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni a signar amb els ajuntaments i EMD següents per regular
l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i exclusivament a
execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal.
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Segon. Disposar l’atorgament de les següents subvencions directes:

Aj. l'Aldea

10.645,62

Aj. Aldover

6.828,10

Aj. Alfara de Carles

7.362,16

Aj. Ametlla de Mar

14.391,28

Aj. Benifallet

8.677,15

Aj. Camarles

7.993,30

Aj. Paüls

9.521,43

Aj. Tivenys

7.073,82

Aj. Xerta

9.319,57

EMD Bítem

7.630,73

EMD Campredó

6.361,84

Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 9è.- Aprovació, si s’escau, inicialment les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts per alumnes que assisteixin a llars
d’infants, públiques o privades de la comarca del Baix Ebre, curs escolar
2019/2020. Exp. 1053/2019.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb el suport econòmic de la Diputació de
Tarragona, atorga anualment ajuts per a l’assistència a les llars d’infants per tal
afavorir el benestar dels ciutadans i col·laborar en la conciliació de la vida familiar i
laboral al mateix temps que possibilitat l’atenció als infants en situacions de manca de
disponibilitat econòmica del pares.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports , i amb unanimitat dels 23
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió d’ajuts per alumnes que assisteixin a llars d’infants, públiques o privades de
la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2019/2020
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter
individual per a l’assistència a llars d’infants, curs escolar 2019/2020
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1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per alumnes que assisteixin
a llars d’infants, públiques o privades de la comarca del Baix Ebre, degudament autoritzades pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de contribuir al pagament
de l’assistència a llars d’infants, amb l’objectiu de garantir un correcte procés d’escolarització i
aconseguir una plena integració dels infants dins del sistema educatiu.
2. Finançament de la convocatòria
Amb càrrec a la partida 2019-326-48002 del pressupost i, si s’escau, la corresponent partida
pressupostària de l’exercici vinent.
L’atorgament d’aquests ajuts quedarà supeditat a la disponibilitat pressupostària.
3. Beneficiaris i requisits generals
Poden sol·licitar l’ajut per a l’assistència a llars d’infants els alumnes, empadronats a la comarca
del Baix Ebre que assisteixin a llars d’infants, públiques o privades de la mateixa, degudament
autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o a escoles rurals
que tinguin implantat el primer cicle d’educació infantil mitjançant la signatura del corresponent
conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Queden exclosos els alumnes que assisteixen a centres de suport familiar, ludoteques o altres
centres que no estiguin autoritzats pel Departament d’Ensenyament.
Requisits generals:
a)
Hauran de presentar la sol·licitud i la documentació de l’article 4 en els terminis i la
forma establerts en aquesta convocatòria davant la llar d’infants corresponent.
b)
No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d’altres administracions o d’un altre ens
públic o privat.
c)
No superar el llindar de renda. Amb caràcter general podran accedir a la convocatòria
les famílies que tinguin una renda familiar per sota del llindar següent, tenint en compte el
nombre de membres computables de la unitat familiar:
Membres computables de la unitat
familiar
Unitats familiars de 2 membres
Unitats familiars de 3 membres
Unitats familiars de 4 membres
Unitats familiars de 5 membres
Unitats familiars de 6 membres
Unitats familiars de 7 membres
Unitats familiars de 8 membres
Unitats familiars de 9 membres

Llindar màxim per
accedir a la
convocatòria
13.451,60 €
14.951,60 €
16.451,60 €
17.951,60 €
19.451,60 €
20.951,60 €
22.451,60 €
23.951,60 €

d)
No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats familiars
amb un volum de negoci no superior a 155.000€, calculat sumant els volums de negoci de tots
els membres computables de la unitat familiar.
e)
No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats
familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net
positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la
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família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual
i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€ dels premis
en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions
aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions d’urgència social, atorgades per administracions
públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques
de subsistència.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La
modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal
acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions.
4. Sol·licitud i documentació del beneficiari de l’ajut
Els interessats presentaran les seves sol·licituds, d’acord amb el model establert, davant la llar
d’infants, juntament amb la documentació necessària que acrediti la situació econòmica i
familiar, i la corresponent documentació annexa d’acord amb allò que disposen les següents
clàusules:
4.1.

Documentació comuna obligatòria

a) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de
l’alumne/a.
La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de
la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui sol·licitar les següents
dades relatives a la renda, patrimoni familiar i convivència, si s’escau.
- A l’apartat de dades de la unitat familiar, caldrà declarar tots els membres de la
unitat familiar que conviuen al domicili amb el nom, cognoms, DNI/NIE.
-

Quan es detecti una errada substancial en les dades de convivència de la unitat
familiar, el Consell Comarcal podrà obtenir aquestes dades de l’EACAT, a través de
la Via Oberta.

Altres consideracions
-

Si sol·licita l’ajut més d’un membre de la família, es farà en un únic imprès.

En el cas d’alumnes amb pares/mares separats i/o divorciats amb règim de custòdia
compartida, que ambdós vulguin sol·licitar l’ajut, hauran de presentar dues sol·licituds indicant
el nombre de dies que l’alumne conviu amb cada progenitor. En cas que només sol·liciti l’ajut un
dels progenitors/es li correspondrà pel dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.
Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a
sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

la

b)
Fotocòpia del DNI/NIE (targeta identificativa per a estrangers) vigent de tots els
membres de la unitat de convivència. En cas de presentar NIF o certificat de registre de la Unió
Europea, caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o document on consti la fotografia. En el cas
dels membres estrangers d’una unitat familiar, la presentació del passaport no serà vàlida a
efectes de la valoració ordinària de la sol·licitud.
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c)
Volant de convivència o d’empadronament col·lectiu expedit per l’ajuntament
corresponent.
d)
Declaració de renda de l’exercici 2018 dels membres computables de la unitat
familiar.
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en
funció de la font o fonts d’ingressos:
-

Fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

-

Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la
Generalitat, en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.

-

Les persones que percebin la renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu
actualitzat.

-

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i la seva quantia
actualitzada.

e)
En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació
necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar.
4.2.

Documentació comuna no obligatòria

Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar
a)
Família nombrosa. Caldrà acreditar la circumstància amb una fotocòpia del títol de
família nombrosa, vigent en el moment de la seva presentació.
b)
Família monoparental –quan la família està formada pel mare/pare sol/a amb infant/s,
sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella. L’acreditació es farà mitjançant el títol
de família monoparental. El títol haurà de ser vigent en el moment de la seva presentació.
c)
Infants en acolliment. S’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
d)
En cas que tots dos progenitors treballin: s’acreditarà mitjançant certificat de la vida
laboral actual.
e)
Discapacitat: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per
un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i
Família, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
f)

Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

g)
Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per
administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals,
urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
h)
Les sol·licituds susceptibles d’informe social, preferentment,
acompanyades pel mateix en el moment de la seva presentació.

hauran

d’anar

En cas que la documentació a presentar sigui susceptible de no haver variat de la presentada
en l’anterior convocatòria d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’assistència a llars
d’infants, no caldrà aportar-la i s’entendrà vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal.
En aquest cas, l’aportació es pot substituir per una declaració que acrediti que no s’han produït
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modificacions en les dades que consten a la documentació presentada en la convocatòria del
curs anterior.
5. Sol·licitud i documentació a aportar per les llars d’infants
El responsable de la llar d’infants presentarà les sol·licituds dels interessats, amb la
documentació corresponent, al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre, en horari
de 9h a 14h, juntament amb la següent documentació:
1) Relació dels alumnes matriculats que sol·licitin l’ajut per a l’assistència a llars d’infants,
degudament segellada per la direcció de la llar d’infants, d’acord amb el model establert, en la
que s’indicarà la quota mensual de cada alumne.
2) Documentació acreditativa de la situació legal de la llar d’infants on consti el número de
registre del Departament d’Educació.
3) Dades del número de compte per tal d’efectuar el pagament de l’ajut. Es pot acreditar per
qualsevol mitjà que deixi constància del número i el seu titular, d’acord amb el model establert.
No serà necessària la presentació de la documentació esmentada en el punt 2), quan s’hagi
presentat al Consell Comarcal, juntament amb altres sol·licituds de convocatòries anteriors,
d’acord amb el que disposa l’article 13 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
6. Terminis de presentació de sol·licituds
6.1. Presentació en període ordinari
El període ordinari per presentar les sol·licituds serà del 1 al 19 de juliol de 2019.
6.2. Presentació en període extraordinari
Podrà optar als ajuts durant el període extraordinari l’alumnat que compleixi els requisits
esmentats en el punt 3 i no hagin presentat la sol·licitud en el període ordinari, sempre i quan la
dotació pressupostària disponible ho permeti.
El període extraordinari per presentar les sol·licituds serà del 7 al 17 de gener de 2020.
No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquests terminis.
7. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
Per a l’atorgament dels ajuts per a l’assistència a llar d’infants es tindrà en compte la puntuació
general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar, les situacions
específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.
Es podran atorgar ajuts del 35%, 50%, 75% o 100% sobre el cost de la quota mensual que la
llar haurà comunicat prèviament al Consell Comarcal del Baix Ebre, que es mantindrà al llarg
del curs. L’import de l’ajut concedit per alumne no superarà, en cap cas, els 125€ mensuals.
L’import màxim de l’ajut dependrà del pressupost assignat i el nombre de sol·licituds favorables,
amb un màxim d’11 mesos, excepte quan es tracti de llars d’infants rurals autoritzades per la
Generalitat de Catalunya, que dependrà del calendari escolar establert pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Els ajuts atorgats derivats de les sol·licituds presentades en el període ordinari, tindran efectes
retroactius, en cas que l’adjudicació sigui posterior a l’inici del curs.
Els ajuts atorgats derivats de les sol·licituds presentades en el període extraordinari, tindran
efectes a partir del mes de febrer de 2020.
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:
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1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els
progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el
sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin
en el domicili familiar a 31 de desembre de 2018 o els de més edat, quan es tracti de persones
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin
la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable
aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de
membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de
la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es consideraran
membres de la unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus progenitors, encara que no
convisquin, i els fills comuns d’aquests.
b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent
al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència
masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).
Càlcul de la renda familiar:
El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes
corresponents a l’exercici 2018 de cada un dels membres computables de la
família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs
següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les
persones físiques.
a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració
per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne
els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors a
l’any 2018, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels quatre anys anteriors a
integrar a la base imposable de l’estalvi.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i
no hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el
procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es
restaran els pagaments efectuats a compte.
b) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es
dedueix el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables
de la família, que no incloguin els sustentadors principals.
7.1.

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar

Les sol·licituds presentades d’acord amb les bases s’avaluaran en funció del nivell de renda de
la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s’establirà d’acord
amb el següent:
- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts.
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- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts.
- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcularà
proporcionalment.
Renda límit = 1,5 * IRSC + (1.500,00 EUR x (MUF-1))
(IRSC) Índex de renda de suficiència de Catalunya
(MUF) Membre de la unitat familiar
7.2.

Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per
l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els
quals s’hauran d’acreditar fefaentment, d’acord amb l’article 4.2.
Família nombrosa general
Família nombrosa especial

1,5 punt
3 punts

Família monoparental general

1,5 punt

1. Família monoparental especial
2. Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa
o aliena
3. Progenitors en actiu
Condició de discapacitat de fins a un 33%
Condició de discapacitat de més d’un 33%

3 punts
3 punts
2 punts
3 punts
4 punts

La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per a aquell concepte, per tant a
efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixen diversos membres de la unitat
familiar.
7.3.

Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

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

1. Situació de risc social
4. Situació de risc social greu

10 punts
15 punts

8. Procediment de tramitació
Un cop rebuda la sol·licitud per part l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, es comprovarà
que s’adjunti la documentació que es considera obligatòria per tramitar la sol·licitud.
Si la documentació és correcta i complerta es passarà a avaluació per al seu atorgament. En
cas de mancar algun d’aquests documents obligatoris es sol·licitarà la seva esmena i, un cop
esmenada, es seguirà el mateix tràmit.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. El termini
d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la notificació
efectiva.

25

Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, s’entendrà que
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
9. Valoració dels ajuts
Les sol·licituds presentades d’acord amb les bases s’avaluaran en funció dels barems
determinats a les clàusules 7.1., 7.2. i 7.3.

Ajuts del 35%, 50% i el 75% del cost de la llar d’infants
- Totes aquelles sol·licituds que no superin els llindars excloents esmentats a l’article 2c, i que
no siguin susceptibles de rebre l’ajut al 100%, es calcularan per l’agregació dels punts obtinguts
pels diferents conceptes especificats en els articles 7.1, 7.2 i 7.3. Fet aquest càlcul, les
sol·licituds s’ordenaran de major a menor puntuació i es podran atorgar ajuts al 75%, 50% o
35% correlativament, fins esgotar reserva de crèdit destinada a aquest concepte.
Ajuts del 100% del cost de la llar d’infants
Requisits:
- No superar el llindar de renda familiar següent:
Membres computables de la unitat
familiar
Unitats familiars de 2 membres

Llindar de renda
5.780,64 €

Unitats familiars de 3 membres

6.780,64 €

Unitats familiars de 4 membres

7.780,64 €

Unitats familiars de 5 membres

8.780,64 €

Unitats familiars de 6 membres

9.780,64 €

Unitats familiars de 7 membres

10.780,64 €

Unitats familiars de 8 membres

11.780,64 €

Unitats familiars de 9 membres

12.780,64 €

- Assolir una puntuació de 15 punts en els àmbits socials dels articles 7.2 i 7.3.
10. Concessió dels ajuts
10.1. Dotació pressupostària
L’import màxim destinat als ajuts per a l’assistència a llars d’infants està condicionat a la partida
pressupostària, d’acord amb el conveni signat amb la Diputació de Tarragona.
10.2. Adjudicació
L’adjudicació dels ajuts es durà a terme durant el curs escolar 2019-2020 i serà resolta per la
presidència el Consell Comarcal d’acord amb l’informe de la Comissió Informativa Comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.
11. Notificació
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Les concessions i denegacions dels ajuts es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a
l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud, via e-NOTUM.
Totes les comunicacions relatives als ajuts amb les llars d’infants o ajuntaments, si s’escau, es
realitzaran mitjançant e-NOTUM.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la
notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en el document
d’autorització signat pel sol·licitant.
L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva
identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o
adreça de correu electrònic autoritzats.
La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la
posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la
impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.
12. Adjudicació per romanent de crèdit
En el cas que, un cop resolta la convocatòria d’ajuts i en el transcurs de l’exercici, per qualsevol
circumstància, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podran atendre les
sol·licituds que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, hagin quedat sense ajut.
13. Baixes i renúncies
Quan un alumne beneficiari de l’ajut per a l’assistència a llars d’infants renunciï a l’ajut o es doni
de baixa, parcial o definitiva, de la llar d’infants, els responsables de la llar d’infants
corresponent, comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix Ebre el mateix dia de produir-se
la circumstància, d’acord amb el model establert. Aquest fet implicarà la pèrdua de l’ajut a partir
de la data de la seva comunicació.
En el cas de trasllats dins de la comarca, la llar d’infants de procedència haurà de comunicar la
data de la baixa definitiva i la llar d’infants de destí haurà de comunicar la nova quota a pagar
per l’alumne, així com la data de la matrícula, d’acord amb els models establerts.
14. Justificació i pagaments dels ajuts
La justificació mensual dels ajuts la tramitarà el responsable de la llar d’infants corresponent i en
el seu detriment l’ajuntament corresponent, d’acord amb el model establert.
Les justificacions es faran arribar mensualment a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal
abans del dia 10 del mes següent al que es justifica, a l’apartat instància genèrica, a través de
la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre http://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre.
L’última setmana de cada mes, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, es realitzaran
els pagaments de totes aquelles justificacions presentades del dia 11 del mes anterior al dia 10
del mes en curs.
El pagament dels ajuts es realitzarà en funció de la justificació mensual presentada, al número
de compte bancari indicat en l’imprès corresponent, titularitat de la llar d’infants o ajuntament
corresponent.
En casos excepcionals, es podrà realitzar el pagament a les famílies interessades, previ
consentiment del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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15. Control i inspecció
-

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

-

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

-

El beneficiari de l’ajut i les llars d’infants estan obligats a permetre que els agents que el
Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que les
quantitats atorgades s’apliquen a la finalitat prevista en aquesta convocatòria.

-

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

16. Revisió de sol·licituds
A petició dels interessats, es podran revisar les sol·licituds. La sol·licitud de revisió haurà d’estar
degudament argumentada i acompanyada de tota la documentació que justifiqui el motiu pel
qual es demana la revisió. La data màxima per sol·licitar la revisió de l’ajut serà d’un mes a
comptar des de l’endemà de la notificació de la concessió o denegació de l’ajut.
Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos a partir de la data
d’acabament del termini de presentació de la revisió, i es notificaran individualment als
interessats.
Els efectes de les resolucions seran estimatoris i desestimatoris. Cas de ser desestimatoris, no
s’atorgarà cap ajut. En cas de ser estimatori, l’ajut atorgat tindrà efectes retroactius fins a la
data d’inici del dret a l’ajut.
Les sol·licituds de revisió es presentaran d’acord amb el model establert.
17. Incompatibilitats
La percepció dels ajuts d’aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol subvenció
rebuda d’un altre organisme, públic o privat, pel mateix concepte.
El Consell podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l’administració de l’import
cobrat indegudament.
Aquest procés s’iniciarà amb l’informe de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament,
Cultura, Joventut i Esports, que es traslladarà a la Presidència per tal que aquesta resolgui la
petició de devolució. Aquesta resolució es notificarà individualment a cada beneficiari. A la
resolució es farà constar l’import que s’ha de retornar i els mitjans per fer-ho efectiu.
Si no es produeix la devolució de l’import indegut, el Consell Comarcal del Baix Ebre
considerarà aquesta quantitat com una bestreta de futurs ajuts que s’atorguin al mateix
beneficiari en altres convocatòries.
18. Interpretació de les bases
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
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Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci
anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 124
del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que si no es
presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva
sense necessitat d'acord exprés.
Tercer- Trametre les bases a les llars d’infants de la comarca del Baix Ebre per ta que
produeixi l’efecte corresponent.
PUNT 10è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar entre l’Agència Catalana
de l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les
condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per a la finalització
de la redacció del projecte constructiu «Sanejament i depuració dels nuclis
d'Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)». Exp. 468/2017.
L’Agència Catalana de l’Aigua, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els
articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i competències relatives a la programació, la
promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de competència
de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del servei de sanejament, l’acció concertada
de les actuacions de les administracions competents en matèria de sanejament
l’administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.
El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) en exercici de les seves competències,
atribuïdes per l’Agència catalana de l’Aigua és a la comarca del Baix Ebre, i
concretament als municipis de Xerta i Aldover, l’Administració competent per la gestió
del servei de sanejament (explotació del sistema de sanejament en alta d’aigües
residuals) i el control dels abocaments a la xarxa municipal de clavegueram (funcions
d’inspecció i d’intervenció administrativa), per delegació de les competències
municipals relatives a la gestió d’aquestes competències.
Les mesures de planificació del sanejament de Catalunya en l’àmbit de la conca de
l’Ebre (s’inclou la conca de la Garona) i del Xúquer, queden recollides en el Programa
de mesures del Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) aprovat
per Reial Decret 1/2016, de 8 de gener, que programa l’actuació «Sanejament i
depuració dels nuclis d'Aldover (T.M. Aldover) i Xerta (T.M. Xerta)».
L’Agència catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre han convingut les
condicions per les quals s’efectuarà la redacció i el finançament de la inversió
corresponent a la redacció del projecte constructiu «Sanejament i depuració dels nuclis
d'Aldover (T.M. Aldover) i Xerta (T.M. Xerta)», motiu pel qual, i per tal de deixar
constància dels acords presos, formalitzaran el Conveni corresponent.
En data 21/05/2019 l’ACA ha tramès al Consell Comarcal el nou conveni per
l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació
de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per la finalització
de la redacció del projecte constructiu.
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Igualment ha tramés el document de resolució, per mutu acord, de l’anterior conveni
per finalització de la seva vigència
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Gestió Ambiental i Sector Primari , i amb unanimitat dels 23 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar entre l’Agència catalana de l’Aigua i el Consell
Comarcal del baix Ebre, l’objecte del qual la determinació de les condicions en què es
durà a terme el finançament dels treballs per a la finalització de la redacció del projecte
constructiu «Sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM
Xerta)», que es va iniciar, executar i certificar parcialment dins del marc del Conveni
CV17000184 que va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2018, i que ve
recollida en el PHDHE vigent.
Segon. Aprovar el document de resolució, per mutu acord i per finalització del període
de vigència de l’anterior conveni signat en data 5 de setembre de 2017
Tercer. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 11è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar entre l’Agència Catalana
de l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les
condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per la finalització de
la redacció de l’estudi «Alternatives de sanejament i depuració de les urbanitzacions
del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (TM Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant). Fase I». Exp. 469/2017.
L’Agència Catalana de l’Aigua, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els
articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i competències relatives a la programació, la
promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de competència
de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del servei de sanejament, l’acció concertada
de les actuacions de les administracions competents en matèria de sanejament
l’administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.
El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) en exercici de les seves competències,
atribuïdes per l’Agència catalana de l’Aigua és a la comarca del Baix Ebre, i
concretament al municipi de l’Ametlla de Mar, l’Administració competent per la gestió
del servei de sanejament (explotació del sistema de sanejament en alta d’aigües
residuals) i el control dels abocaments a la xarxa municipal de clavegueram (funcions
d’inspecció i d’intervenció administrativa), per delegació de les competències
municipals relatives a la gestió d’aquestes competències.
L’actuació «Sanejament i depuració de les urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar
i el nucli de l'Almadrava (T.M. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant). Fase I» resta inclosa
en el Programa de mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya (2016-2021), amb el codi C2.004. L’actuació inclou l’anàlisi
d’alternatives tècniques, econòmiques i ambientals per a la implantació d’un emissari
submarí en aquell àmbit.
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L’Agència catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre han convingut les
condicions per les quals s’efectuarà la redacció i el finançament de la inversió
corresponent a la redacció de l’estudi «Alternatives de sanejament i depuració de les
urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de l'Almadrava (T.M. Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant). Fase I», motiu pel qual, i per tal de deixar constància dels
acords presos, formalitzaran el Conveni corresponent.
En data 21/05/2019 l’ACA ha tramès al Consell Comarcal el nou conveni per
l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació
de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per la finalització
de la redacció de l’estudi.
Igualment ha tramés el document de resolució, per mutu acord, de l’anterior conveni
per finalització de la seva vigència
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Gestió Ambiental i Sector Primari , amb els vots a favor dels 9 consellers
presents del grup del PDECAT, els 8 membres del grup comarcal d’ERC, el dels 4
membres presents del grup comarcal del PSC i el del conseller comarcal del PP, i amb
l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar entre l’Agència catalana de l’Aigua i el Consell
Comarcal del baix Ebre, l’objecte del qual és la determinació de les condicions en què
es durà a terme el finançament dels treballs per la finalització de la redacció de l’estudi
«Alternatives de sanejament i depuració de les urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de
Mar i el nucli de l'Almadrava (TM Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant). Fase I» incloent
l’anàlisi tècnica, econòmica i ambiental per a la implantació d’un emissari submarí en
aquell àmbit, que es va iniciar, executar i certificar parcialment dins del marc del
Conveni CV17000182 que va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2018, i
que ve recollida en el Pla de gestió vigent amb el codi C2.004.
Segon. Aprovar el document de resolució, per mutu acord i per finalització del període
de vigència de l’anterior conveni signat en data 5 de setembre de 2017
Tercer. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 12è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar entre l’Agència Catalana
de l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la determinació de les
condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per la finalització de
la redacció de l’estudi «Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del
municipi». Exp. 470/2017.
L’Agència Catalana de l’Aigua, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els
articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i competències relatives a la programació, la
promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de competència
de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del servei de sanejament, l’acció concertada
de les actuacions de les administracions competents en matèria de sanejament
l’administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) en exercici de les seves competències,
atribuïdes per l’Agència catalana de l’Aigua és a la comarca del Baix Ebre, i
concretament al municipi de Deltebre, l’Administració competent per la gestió del
servei de sanejament (explotació del sistema de sanejament en alta d’aigües residuals)
i el control dels abocaments a la xarxa municipal de clavegueram (funcions d’inspecció
i d’intervenció administrativa), per delegació de les competències municipals relatives a
la gestió d’aquestes competències.
L’actuació «Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del municipi de
Deltebre» resta inclosa en el Programa de mesures del segon cicle del Pla de gestió
del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), amb el codi C1.028. Es redacta
un estudi d’alternatives tècniques, econòmiques i ambientals per tal de determinar la
solució definitiva.
L’Agència catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Baix Ebre han convingut les
condicions per les quals s’efectuarà la redacció i el finançament de la inversió
corresponent a la redacció de l’estudi «Alternatives d’Ampliació EDAR de Deltebre i
millores del sanejament del municipi», motiu pel qual, i per tal de deixar constància dels
acords presos, formalitzaran el Conveni corresponent.
En data 21/05/2019 l’ACA ha tramès al Consell Comarcal el nou conveni per
l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació
de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per la finalització
de la redacció de l’estudi.
Igualment ha tramés el document de resolució, per mutu acord, de l’anterior conveni
per finalització de la seva vigència
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Gestió Ambiental i Sector Primari , amb els vots a favor dels 9 consellers
presents del grup del PDECAT, els 8 membres del grup comarcal d’ERC, el dels 4
membres presents del grup comarcal del PSC i el del conseller comarcal del PP, i amb
l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar entre l’Agència catalana de l’Aigua i el Consell
Comarcal del baix Ebre, l’objecte del qual és la determinació de les condicions en què es
durà a terme el finançament dels treballs per la finalització de la redacció de l’estudi
«Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del municipi», que es va iniciar,
executar i certificar parcialment dins del marc del Conveni CV17000182 que va finalitzar la
seva vigència el 31 de desembre de 2018, i que ve recollida en el PHDHE vigent.
Segon. Aprovar el document de resolució, per mutu acord i per finalització del període
de vigència de l’anterior conveni signat en data 5 de setembre de 2017
Tercer. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 13è.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al model bàsic d’assistència de la
Diputació de Tarragona per a la implantació de la funció interventora limitada
prèvia per a despeses i obligacions. Exp. 623/2019.
ANTECEDENTS
1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de
les entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles
213 i següents 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 (TRLRHL), i
concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el
règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD
424/2017).
2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran
en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles
següents de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes
autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les seves
modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria
de comptes de les entitats locals que es determinin reglamentàriament i funció
de control de l’eficàcia.
3. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a
l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació
dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en
altres àmbits del sector públic.
4. Per la Presidència del Consell, s’ha disposat la formació d’Expedient per a,
conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la
implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels extrems
fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució de la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa
de raó en comptabilitat.
5. En data 26 de març de 2019 s’han emès Informes de la secretaria i la
Intervenció, de l’Entitat.

B. LEGISLACIÓ APLICABLE
Està constituïda bàsicament per les següents normes :
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
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c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008,
actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
C. FONAMENTS DE DRET
1.
L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en
l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia
funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control
intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de
les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a
terme han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats
controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a això
se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control
efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de
l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer,
i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius.
2.
L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús,
en l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat
de sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels
sistemes informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors
poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels
serveis d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials,
els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.
3.
Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat
Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons
l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el 13.1 del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local.
4.
En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora
comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient
susceptible de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de
valors.
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels
seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels
drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer;
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com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos,
en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la
Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant
l'exercici del control financer.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la
fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per
actuacions comprovatòries de control financer.
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques
de mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part
de la Intervenció d'aquest Consell Comarcal
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució
de la fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme
l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament
material derivats de devolucions d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la
funció interventora plena prèvia.
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable
fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de
produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.
5.
Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora,
que podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el
cas, té per objecte controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels
seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en
què ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc al
reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i
pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics,
amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en
cada cas.
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre
despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix
que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el Ple de l’Entitat
local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada
prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es detallen a
l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior, mitjançant l’exercici del
control financer.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que
assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les
actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en
l’Acord del Consell de Ministres vigent en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació
a les entitats locals.
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció
prèvia respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el
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règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el
mateix que, al marge ja d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada.
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a
comprovar els requisits bàsics següents :
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de
la despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan
financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de
l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb
finançament afectat s’ha de comprovar que els recursos que les financen són
executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que n’acreditin
l’efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de
comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no
prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels
articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha
de comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció
quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es
tracti.
c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini
el ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor. A aquests efectes,
independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas,
transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de
Ministres vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits
bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de
comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
6.
En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28
d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres
extrems addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits essencials.
Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la
transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de
control que observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un
expedient sempre podran fer ús de la seva facultat de formular observacions
complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia, conforme es preveu a
l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que “l’òrgan interventor pot
formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que
aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”.
7.
Els Informes emesos per la Intervenció i la Secretaria General de l’Entitat van
considerar adient, i aquesta Presidència assumeix el seu criteri a efectes de Proposta
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d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions
en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de
Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària.
8.
I igualment van considerar adient els mateixos Informes d’Intervenció i de
Secretaria General de l’Entitat la proposta d’Acord de substitució de la fiscalització
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de
l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a
la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles
9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i amb efectes igualment d’1 de juliol de
2018.
Segon.- Adoptar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els
termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article
152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb
efectes d’1 de juliol de 2018.
Tercer.- Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics, aplicar, mitjançant adhesió, el model bàsic d’assistència aprovat per la
Diputació de Tarragona, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18
d’octubre de 2018, i publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018, i,
correlativament, sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència per a la implantació
d’aquest model (de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i
obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre),
atès que va ser aprovada la seva prestació en l’esmentat Decret.
Quart.- Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà
sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de
comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril.
Cinquè.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament / Entitat local que contradigui la normativa vigent en matèria de control
intern, a partir de l’entrada en vigor del present acord.
Sisè.- Traslladar el present acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria d’aquest
ajuntament.
Setè.- Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord.
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PUNT 14è.- Aprovació, si s’escau, del Pla Economicofinancer per als exercicis
2019-2021. Exp. 1050/2019.
Vist el Pla Economicofinancer subscrit per la interventora en data 24 de maig de 2019,
la necessitat de la qual s'origina per l’exercici de 2019.
Considerant que el Pla proposat és conforme a el que estableix en l'article 21 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a
l'article 9.2 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, sent competent per a la
seva aprovació el Ple.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Gestió Ambiental i Sector Primari , amb els vots a favor dels 9 consellers
presents del grup del PDECAT, els 8 membres del grup comarcal d’ERC i el del
conseller comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 4 membres presents del grup
comarcal del PSC i el del conseller comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Quedar assabentat del resultat de l'avaluació de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i regla de la despesa efectuat per la Interventora mitjançant Informe de
data 24 de maig de 2019
Ssegon. Aprovar el Pla economicofinancer d’aquest Consell Comarcal en els termes
que consten en document annex i que es considera part integrant del present.
Tercer. Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva
aprovació i/o publicació al seu portal web, segons correspongui, en el termini de cinc
dies naturals des de l'aprovació del Pla Economicofinancer.
Quart. A efectes merament informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Butlletí Oficial de la Corporació.
PUNT 15è.- Donar compte de la resolució de presidència d’aprovació de la 3a
modificació del pressupost de l’exercici 2019. Exp. 851/2019.
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ DE LA TERCERA
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 2019

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2019, amb
la modalitat d’incorporació de romanents i generació de crèdits per majors ingressos al
Pressupost de 2019, en el qual consta l'informe favorable de la Interventora acctal.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent
Pressupost en relació amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 47 a 48 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril,
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RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019, amb la modalitat
d’incorporació de romanents i generació de crèdits per majors ingressos, d'acord al
següent detall:
1r.- MODALITAT ( Generació de crèdits per majors ingressos )
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Pressupostàri
150-13100
Personal temporal borsa habitatge
a
150-16000
Seg. Soc. personal borsa habitatge
241-22615
Despeses programa Fem Ocupació
TOTAL DESPESES

Euros
2.600,00
800,00
960,00
4.360,00

Altes en conceptes d’ingressos
Concepte
34903
45055

Descripció
Preus públics serveis tècnics
SOC Programa Fem Ocupació per a joves
TOTAL INGRESSOS

Euros
3.400,00
960,00
4.360,00

2n.- MODALITAT ( incorporació de romanents de crèdit )
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Descripció
Pressupostària Gestió Arxiu Històric Comarcal
3321-22699
231-22105
Programa tiquet fresc
TOTAL INCREMENTS

Euros
697,38
6.187,56
6.884,94

Aquesta modalitat de modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
de l’exercici anterior en els següents termes,
Altes en Concepte d’Ingressos
Aplicació
Descripció
Pressupost
Romanent
tresoreria
per
despeses finançament afectat
87010
ària
TOTAL DISMINUCIONS

Euros
6.884,94
6.884,94

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del
Reial decret 2568/1986.
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PUNT 16è.- Propostes d’urgència.
No se’n produeixen.
PUNT 17è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
El Sr. Enric Adell, demana el torn de paraula per invitar a totes les conselleres i
consellers a la propera Festa de la Cirera que tindrà lloc al municipi de Paüls.

Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta
aixeca la sessió, sent 13:50 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico..
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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