ACTA 06/2021 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Garcia i Maigí, Ivan

Faura Sanmartín, Xavier
Franch Pellisé, Josep

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviñó i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Galbe Mauri, Eladi
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier
Pedret Ramos, Mercè (s’incorpora al punt 2n)
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Vallespí Cerveto, Francesc
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
Sent les 13:30 hores del dia 18 de juny de 2021, es reuneixen a la sala de plens de la
seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, sota la Presidència del Sr. Ivan Garcia i Maigí
(Vicepresident primer) , per absència del President a causa de malaltia sobrevinguda,
els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria,
la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del President del
Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 15 de juny de 2021, sota el següent
ordre del dia:
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PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
PUNT 2n.- Lectura de la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021, Dia
per l’alliberament LGBTI.
PUNT 3r.- Expedient 730/2021. Donar compte de resolucions de Presidència.
PUNT 4rt.- Expedient 732/2021. Aprovació, si s'escau de la voluntat d'acceptar la
delegació de competència en matèria de tractament de residus a atorgar per
l'Ajuntament de Tortosa.
PUNT 5è.- Expedient 644/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
REPSOL per a finançament del transport adaptat.
PUNT 6è.- Expedient 709/2021. Aprovació, si s'escau, del 7è expedient de modificació
de Crèdits del pressupost de l'exercici 2021.
PUNT 7è.- Expedient 704/2021. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió del Consell
Comarcal del Baix Ebre al Codi de principis i conductes recomanables en la
contractació pública.
PUNT 8è.- Expedient 707/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria de
subvencions de suport a particulars i entitats en projectes d'interès comarcals i altres
accions.
PUNT 9è.- Expedient 702/2021. Aprovació, si s'escau de les bases i convocatòria de
Premi de Fotografia.
PUNT 10è.- Expedient 457/2021. Aprovació, si s'escau, de la declaració de Béns
d'Interès Local de l'edifici de la Unió aldeana del municipi de l'Aldea.
PUNT 11è.- Expedient 630/2021. Aprovació, si s'escau, de la declaració de Bé
d'Interès Local de l'assentament ibèric del Castellot de la roja de Benifallet.
PUNT 12è.- Propostes d'urgència.
PUNT 13è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que
és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.

PUNT 1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels
consellers comarcals presents, l’acta 05/2021 de la sessió ordinària de data 28 de
maig de 2021.
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PUNT 2n. Lectura de la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021,
Dia per l’alliberament LGBTI.
El 28 de juny és el Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i
Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir
lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i
homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat
sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament LGTBI.
Aquest 2021, marcat encara per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a
recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i ha permès seguir
observant quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit
més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la immensa
majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva identitat o orientació
sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de
persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes
socials. Un cop iniciat el retorn a una certa normalitat, observem amb molta
preocupació les agressions físiques violentes que estem coneixent aquests dies als
mitjans de comunicació.
Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI
amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI), desplegats a
tot el territori, que des de la proximitat s’han convertit en punt d’informació,
assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on
estan pivotant les polítiques públiques LGBTI transversals, independentment de que
aquestes visquin en una gran ciutat o en el poble més petit. I també el compromís de
Mossos d’Esquadra i policies locals en la lluita contra la LGBTIfòbia.
D’altra banda, la recent aprovació de la llei 19/20 de 30 de desembre, d’Igualtat de
tracte i no discriminació, és un gran pas endavant atès que permet una protecció
integral i per via administrativa contra la LGBTIfòbia i contra qualsevol mena de
discriminació, i preveu el desplegament d’un nou reglament sancionador.
Des del Consell Comarcal Baix Ebre volem reivindicar i defensar els drets del col·lectiu
LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida a les
persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast en el nostre
municipi i comarca, i demanem a tota la ciutadania que s’impliqui en la defensa dels
drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI
són els drets de tothom, com a Drets Humans que són.
I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional
LGBTI fa públiques en el seu manifest:
El rebuig a la limitació de la llibertat que en el Registre Civil encara impedeix el registre
de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans*; que des de
Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i la protecció de manera especial d’aquelles
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persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut
accedir a una regularització de la seva situació legal.
Continuar avançant en la formació específica pel professorat de la diversitat i de la
realitat LGTBI, que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per l’alumnat
LGTBI, respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia, i la modificació de tots els impresos i
formularis administratius de caràcter sexista i/o binarista.
En el camp de la salut cal garantir el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes
i als homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.
Continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones TRANS*,
implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar
els processos de transició arreu.
Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets de la
resta de ciutadania, la creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les
persones grans LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb
serveis, etc.) així com la formació de les persones que treballin amb persones grans i
dependents.
Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és
menor i està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir serveis de
suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de
l’administració de proximitat.
Continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats i traduint els
seus articles en accions, protocols i Plans de polítiques públiques d’una manera
integral on totes les administracions i la societat civil i trobin els espais en comú per
fer-ho possible.
Per part del Consell Comarcal de Baix Ebre assumim el compromís de visibilitzar el 28
de juny i mantenir, la resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se,
expressar-se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull, i participar
en la campanya “Fem els cims dels Drets LGBTI”, penjant la bandera de l’Arc de Sant
Martí, i donant a conèixer a la ciutadania les accions fetes durant els darrers 12
mesos, amb la fita d’assolir els més alts nivell –o cims- dels drets LGBTI.
I a aquests efectes, aprovem aquesta declaració en data 18 de juny de 2021

PUNT 3r. Expedient 730/2021. Donar compte de resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

RP 20210131

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

345/2021

RP 20210130

SIA 2126669 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1329/2019 -ARTURO ANGEL ROYO PORCAR, MODIFICACIO DE
TASQUES - AIXECAMENT DE SUSPENSIO

1329/2019
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RP 20210129

Expedient 2546/2017 -- 40920280Z REGINA RIUS MAURI -Contractació treballadora familiar procedent borsa de treball
Regina Rius Mauri --

2546/2017

RP 20210128

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -Expedient 122/2021 -- 47821064Q OLÍVIA CURTO MACHÍ -Contractació Olivia Curto Machi, substitució reducció jornada
Cinta Valmaña, psicologa SIS --

122/2021

RP 20210127

SIA 2126682 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
373/2020 -- B55744429 VERTEX CREATIUS SOCIEDAD
LIMITADA -- CONTRACTE DE SERVEIS. "Comunicació i difusió
de les accions del projecte". PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX
EBRE AVANT --

373/2020

RP 20210126

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

345/2021

RP 20210125

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 477/2021 -Múltiples interessats -- Borsa de treball d'educador/a social. Abril
2021 --

477/2021

RP 20210124
RP 20210123

SIA 2165362 -- Expedient 660/2021 -- 78582247X Sandra Gómez
Castellà -- Excedència voluntària Sandra Gómez Castellà -SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 489/2021 -AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 6a adjudicació --

RP 20210122

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

1035/2020

RP 20210121

SIA 2126677 -- Expedient 627/2021 -- AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR, 7a adjudicació --

627/2021

RP 20210120

RP 20210119

RP 20210118
RP 20210117

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 91/2021 -Omissió de la funció interventora en l'expedient d'adjudicació de
les AIM -SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 388/2021 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE
GESTIÓ ADMINISTRATIVA - CONTRACTACIO
ADMINISTRATIVA - MARÇ 2021 (JOSEP PERE MOYA
GASPARIN) -SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 477/2021 -Múltiples interessats -- Borsa de treball d'educador/a social. Abril
2021 -SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 374/2021 -S0811001G Generalitat Barcelona, 37733287Q MARIA
CRISTINA MARTINEZ PIEROLA -- Gestió instal·lacions juvenils
2021 --

660/2021
489/2021

91/2021

388/2021

477/2021

374/2021

PUNT 4t.- Expedient 732/2021. Aprovació, si s'escau de la voluntat d'acceptar la
delegació de competència en matèria de tractament de residus a atorgar per
l'Ajuntament de Tortosa.
L'article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques catalans, els
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a
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altres administracions o entitats en els temes que estableix la normativa sectorial
aplicable.
L'article 25 1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei de
l'organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l'exercici de
les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les
delegacions han d'anar acompanyades de la transferència dels recursos necessaris
per a exercir-les
L'article 29,1 de la mateixa norma disposa que els consells comarcals han d' elaborar
un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres
que han de dur a terme.
El PAC del Baix Ebre, en la fitxa 106 GESTIO DE RESIDUS – RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
Preveu:
I.
Descripció: Recollida, transport, emmagatzematge, valorització, disposició del
rebuig i dels residus i la vigilància de les operacions, amb gestió de les instal·lacions
corresponents
II.
Objectius: Oferir serveis que s’inclouen en l’àmbit competència municipal des
d’una perspectiva de servei global d’àmbit territorial que fa possible la seva gestió i
eficàcia
III.
Destinataris: Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre
IV.
Metodologia: Delegació de competències en matèria de salubritat per part dels
ajuntaments al Consell Comarcal. Encàrrec de gestió del Consell Comarcal al COPATE
V.
Recursos humans: Personal propi del Consell Comarcal - Personal del
COPATE
Empreses especialitzades del sector
VI.
Recursos financers: Finançament de costos per part dels ajuntaments a qui
es presti el servei

El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, reunit en 21 de juny de 2019 va aprovar delegació
temporal de determinades competències en matèria de transferència, transport i
tractament de la fracció resta en centre autoritzat al Consell Comarcal del Baix Ebre, de
l’1 de juliol de 2019 fins el 30 de juny de 2020, prorrogable tàcitament per trimestres
anuals successius fins a un màxim de quatre, és a dir, amb un termini màxim del 30 de
juny de 2021.

L’Ajuntament de Tortosa ha traslladat al Consell Comarcal del Baix Ebre el Decret
1383/2021 de 17 de maig, d’iniciar expedient per a la delegació temporal al Consell
Comarcal del Baix Ebre de competències en matèria de transferència, transport i
tractament de la fracció resta i d’orgànica en centre autoritzat.
Consta al Consell Comarcal la voluntat de l’Ajuntament de Tortosa de delegar
temporalment al Consell Comarcal del Baix Ebre determinades competències en
matèria de transferència, transport i tractament de fracció resta i orgànica en centre
autoritzat des de l’1 de juliol de 2021, fins el 30 de juny de 2023, prorrogables fins un
màxim de quatre trimestres.
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Consta també la voluntat d’aprovar el Conveni de delegació de la competència de
gestió de residus de l’Ajuntament de Tortosa, a favor del Consell Comarcal del Baix
Ebre, amb encàrrec de gestió al COPATE.
Atès que la delegació comporta la transferència dels recursos necessaris per a exercirles, l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran anualment
un conveni de regulació de quantificació econòmica de la delegació. Si bé en el
conveni consta un import, aquestes dades són previsions modificables per les
situacions concretes que puguin esdevenir.
L’Ajuntament de Tortosa, també manifesta el seu coneixement i conformitat a que el
Consell Comarcal del Baix Ebre encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, per tal que aquest ens esdevingui
servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions necessàries en relació a la
competència delegada.
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’assumir la competència que li
delegui l’Ajuntament de Tortosa, en els termes expressats i d’acord amb el conveni
reguladora que se signarà segons el text annex.
Per tal d’agilitzar la tramitació de l’expedient i sent que la voluntat d’ambdues
administracions és coincident, s’ha considerat oportú que el Ple del Consell expressi la
voluntat comarcal i faculti al President per a la signatura de tots els documents
necessaris per fer efectiu l’exercici d’aquesta delegació
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Gestió Ambiental i Sector, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre d’acceptar la
delegació temporal atorgada per aquest ajuntament al Consell Comarcal del Baix Ebre
de competències en matèria de transferència, transport i tractament de la fracció resta
i d’orgànica en centre autoritzat.
CONVENI DE REGULACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE AMB ENCÀRREC DE GESTIÓ AL COPATE
Tortosa,
REUNITS:
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa presidenta de L’AJUNTAMENT DE TORTOSA.
Sr. Xavier Faura Sanmartín, president del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Sr. Joan Alginet Aliau, president del CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES
TERRES DE L’EBRE.
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L’Alcaldessa Presidenta de l’Adjuntament de Tortosa, en nom i representació de l’Ajuntament,
autoritzat degudament per acord plenari de delegació de competències de data. i d’aprovació
del conveni de data
La presidència del Consell actua en nom i representació del Consell Comarcal, autoritzat
degudament segons acord plenari de data
El President del Consorci, en nom i representació del Consorci de Polítiques Ambientals deles
Terres de l’Ebre

MANIFESTEN:

I. Que l’Ajuntament de Tortosa ha adoptat l’acord de delegació temporal de determinades
competències municipals de transferència i tractament de residus en favor del ConsellComarcal
del Baix Ebre per ser exercides segons l'article 26 de la Llei d'organització comarcal, correspon
completar-la mitjançant el present conveni de delegació de competències d’activitats i serveis, i
que el seu contingut afecta els interessos municipals, millorant l’eficàcia de la gestió pública i
mantenint la major participació ciutadana.

II. Atès que la delegació es realitza a la instància territorial més idònia, prestació a nivell
comarcal dels serveis de de tractament i eliminació de residus, recollida selectiva, etc. aplicant
els principis de proximitat al ciutadà, participació (ciutadans i municipis) en la prestació dels
serveis, eficàcia en la prestació dels serveis, tenint com a objectiu principal, els interessos
propis dels municipis.

III. En el moment actual, les comarques del Baix Ebre i del Montsià han apostat per redefinir les
actuacions i la forma de gestió comarcal dels gestió de residus i altres qüestions
mediambientals, a fi d’optimitzar recursos humans i sinèrgies i per tal de poder crear
economies d’escala que puguin afavorir els seus municipis.
Fruit d’aquesta nova definició de la forma d’actuar, el dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir
el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Des de l’òptica administrativa,
permetent que es puguin simplificar les existents estructures de dret públic,

focalitzar els recursos en la prestació de serveis de qualitat i disminuir el teixit administratiu i els
costos associats de caràcter prescindible, d’acord amb els principis que inspiren el camí de
l’eficiència en l’administració pública. La simplificació administrativa i les sinèrgies i economies
d’escala que es creen amb el nou Consorci possibiliten la prestació dels diferents serveis de
forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic i donant compliment, en
aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.

IV. Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, els
quatre consells comarcals d’aquest àmbit territorial, per als qui el COPATE es constitueix com
a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun d’ells, als efectes d'allò
assenyalat a l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic de les
quals pot rebre encàrrecs de gestió, d'execució obligatòria pel Consorci, d'acord amb les
instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les relacions del
Consorci amb els consells comarcals (dels quals constitueix mitjà propi instrumental i servei
tècnic) tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través dels encàrrecs de
gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependent i subordinat.
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V. L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques catalanes, els organismes i
les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions
o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable.

VI. L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les delegacions
han d'anar acompanyades de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-les.
L’article 29.1 de la mateixa norma disposa que els consells comarcals han d'elaborar un
programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de
dur a terme.

VII. I que per raó de tot l'exposat, tenint en compte que la tècnica dels convenis és la més
adequada per tal de coordinar i optimitzar els recursos disponibles i satisfer els interessos
públics i comuns, mitjançant el desenvolupament d’un projecte coordinat de gestió tècnica,es
formalitza el present conveni de delegació de competències d'acord amb les següents:
CLÀUSULES:

PRIMERA. ÀMBIT
D’acord amb l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus, la gestió dels residus municipals és una competència
pròpia del municipi.
Aquesta norma defineix gestió com la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valorització,
la disposició del rebuig i la comercialització dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes
operacions i la vigilància dels llocs de descàrrega després de llur clausura o tancament. El
municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim el servei

-

de recollida selectiva
de transport
el servei de valorització
de disposició del rebuig dels residus municipals.
Als efectes de la gestió, s’entén per:
Residus municipals: residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i
els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur
naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats.
Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les
vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els
mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres
menors i reparació domiciliària.
Reciclatge: les operacions de recuperació dels productes o substàncies contingudes en els
residus.
Tractament: l’operació o conjunt d’operacions de canvi de característiques físiques, químiques
o biològiques d’un residu per tal de reduir o neutralitzar les substàncies perilloses que conté,
recuperar-ne matèries o substàncies valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font d’energia o
afavorir-ne la disposició del rebuig.
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Dipòsit controlat: la instal·lació de disposició del rebuig dels residus que s’utilitza per a la seva
deposició controlada en la superfície o sota terra.
Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no
són objecte de recollida domiciliària.
Valorització material: qualsevol procediment, inclòs el reciclatge, que permet l’aprofitament
dels recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a font d’energia.

SEGONA. OBJECTE
És objecte del present conveni regular la delegació temporal de determinades competències
municipals de tractament de residus municipals continguda a l’article 66.3.l del DecretLegislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, amb la finalitat de millorar l’eficàcia de la gestió pública del servei i aconseguir una
major economia en la seva prestació.
La delegació s’atorga per cadascuna de les accions de gestió de residus que preveu la
normativa vigent en la matèria que seguidament es descriuen.
L’Ajuntament de Tortosa delega en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de
determinades competències envers la gestió dels residus del seu terme municipal, que
comporta:
- Transferència, transport i tractament de la fracció resta en centre autoritzat.

TERCERA. DURADA

La delegació determinada en la clàusula anterior es realitza a favor del Consell Comarcal del
Baix Ebre, inicialment pel període des del dia 1 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juny de 2023.
La delegació es podrà prorrogar per un màxim de quatre trimestres naturals, per acord
d’ambdues parts amb una antelació mínima de dos mesos.
Si l'Ajuntament té la voluntat de revocar la delegació de competències atorgada al Consell
Comarcal, comunicarà per escrit i de manera expressa la seva voluntat de rescindir el Conveni i
de revocar les competències delegades.

QUARTA. TITULARITAT DE LA COMPETÈNCIA
La delegació no altera de cap manera la titularitat que sobre la matèria te l’Ajuntament, de
manera que aquest ha de poder exercir les potestats següents:

•
•
•
•

Dirigir i controlar l’exercici dels serveis delegats.
Emetre instruccions tècniques de caràcter general.
Aconseguir informació sobre la gestió.
Remetre comissionats i formular els requeriments per a l’esmena de les deficiències
observades.
• Revocar la delegació.
• Substituir o complementar el servei, en cas que aquest tingui deficiències.
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Així mateix, la potestat sancionadora derivada de les facultats d’intervenció administrativa és
objecte de delegació.

CINQUENA. ENCÀRREC DE GESTIÓ
El Consell Comarcal del Baix Ebre accepta la delegació de competències, i considera que el
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre disposa de capacitat tècnica i
operativa optima per poder dur a terme les prestacions que són objecte de la delegació de
competències, ja sigui mitjançant els elements propis o mitjançant la contractació amb tercers
de part de les prestacions.
Quan el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre hagi de procedir a contractar
obres, subministrament o serveis per a la prestacions de les activitats encomanades, ho farà
amb estricta subjecció a les disposicions vigent en matèria de contractes del sector públic i
amb l’informe previ favorable del Consell Comarcal respectiu i, dels ajuntaments que han
procedit a la delegació de competències.

SISENA. ATRIBUCIONS DE LES PARTS
1. DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA
L’ajuntament de Tortosa exercirà els drets de control que es reserven a la clàusula quarta del
present Conveni i proposarà mesures per mantenir els serveis, participant en la direcció i
fiscalització, així com fer propostes, reclamacions i al·legacions, de la manera següent:

1. Presentant els seus requeriments d’informació sobre la gestió i esmena de les
deficiències observades, directament davant del Consell Comarcal del Baix Ebre.

2. Fent les seves propostes mitjançant el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca
3. A través dels òrgans tècnics i de direcció del Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre
L’Ajuntament de Tortosa participarà en el procés de licitació de qualsevol de les accions
incloses en la gestió de la competència delegada mitjançant:

- coneixement de l’objecte a contractar i adequació al seu municipi. L’Ajuntament de Tortosa
haurà de manifestar la seva conformitat a la contractació de qualsevol obra, subministrament
o servei que afecti la competència delegada

- accés a tot l’expedient de contractació en qualsevol moment del procediment i facultar de
presentar propostes de millora, modificació, actualització, de l’objecte a contractar abans de
l’aprovació dels plecs de clàusules corresponents.

- coneixement del resultat del contracte amb informació expressa i concreta de la referència al
municipi de Tortosa.
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2. DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
- El Consell Comarcal assumeix l’exercici de les competències delegades, en els termes que
estableix la legislació vigent en matèria de procediment administratiu i de règim local i amb les
responsabilitats que aquesta normativa li atorga i amb les facultats del Ple i del Consell
d’Alcaldes que se’n deriven de l’articulat d’aquest conveni.

3. DEL CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, assumeix l’encàrrec de gestió de les
competències delegades per l’Ajuntament de Tortosa al Consell Comarcal del Baix Ebre i,
conseqüentment, podrà dur a terme les següents accions per a la prestació de
a)La direcció, organització i l’explotació, així com la conservació, gestió, seguiment i
manteniment del servei, inclosa la contractació dels serveis necessaris
b)La construcció o adquisició d’immobles, vehicles i instal·lacions necessàries per a la
prestació adequada del servei
c)El foment en la seva millora de qualitat d’acord amb les noves tendències i possibilitats, als
efectes de millorar l’eficàcia de la gestió pública i aconseguir una major economia.
d)Si s’escau, i a proposta del Consell Comarcal del Baix Ebre, l’emissió de factures /
liquidacions directament a l’ajuntament.
SETENA. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Tortosa adquireix el compromís de fer dotació econòmica anual al seu
pressupost general, per pagar els imports que resultin dels costos de l’explotació del servei.
Anualment s’han de determinar els costos de l’explotació del servei que es concretarà en un
annex anual al conveni on es determinaran els serveis i les contraprestacions econòmiques
derivades.
L’article 25.3 dels estatus que regeixen el Consorci disposa que el cost dels serveis que es
prestin serà sufragat pel respectiu ens que ho haurà delegat o encarregat.

VUITENA. INICI DE PRESTACIÓ. VIGÈNCIA DEL CONVENI
L’inici de prestació dels serveis, es preveu per al dia 1 de juliol de 2021.

NOVENA. CAUSES DE REVISIÓ, RESOLUCIÓ I TERMINI DE LA DELEGACIÓ
L’Ajuntament de Tortosa, en cas d'incompliment, d'obstaculització o d’inobservança de les
mesures establertes, amb l'advertiment previ al Consell Comarcal del Baix Ebre, pot suspendre
la delegació quan la gestió dels serveis delegats sigui deficient o incorrecta o deixar sense
efecte la delegació i executar directament les competències.
La delegació de competències s’entendrà caducada al compliment de la seva vigència.
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DESENA. ANNEXOS COMPLEMENTARIS
Aquest conveni estableix el marc regulador de la delegació de competències i de l’encàrrec de
gestió.
Aquest document es completarà cada any amb un annex que definirà exactament les
prestacions objecte de les competències delegades i el seu cost.
Igualment podran signar-se annexos que reflecteixin característiques de serveis o altres
prestacions que es consideri necessari regular arran adjudicacions d’obres, subministrament o
serveis realitzats pel COPATE.

ONZENA. INTERPRETACIÓ
La interpretació de les qüestions dimanants del present conveni, així com de la prestació dels
serveis delegats, s’ha de fer d’acord amb la legislació sobre procediment administratiu, sobre
règim local vigent a Catalunya i especialment en aplicació del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis.
La resolució de les discrepàncies, correspon al Ple del Consell Comarcal, previ informe del
Consell d’Alcaldes, per a qüestions referents a la delegació de competències i al Ple del
Consell Comarcal, previ informe de la comissió executiva de residus del COPATE, per a
qüestions de l’encàrrec de gestió.

DOTZENA. JURISDICCIÓ
El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspon a la jurisdicció
contenciosa-administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
seva interpretació, modificació, resolució i efectes.
En prova de conformitat, les parts signen per triplicat el present conveni de delegació de
competències en el lloc i la data esmentats en el seu encapçalament.

Segon. Facultar expressament a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre
per tal que, quan disposi de la certificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de
Tortosa, emeti resolució d’acceptació de la delegació atorgada i signi el corresponent
conveni regulador.
Tercer. Atès que la delegació comporta la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-les, l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran
anualment un conveni de regulació de quantificació econòmica de la delegació. Si bé
en el conveni consta un import, aquestes dades són previsions modificables per les
situacions concretes que puguin esdevenir.
Quart. Publicar al BOPT i al portal de transparència el conveni aprovat per ambdues
parts per a coneixement general.
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Cinquè. Notificar l’acceptació de la delegació al Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre per tal seu coneixement i per tal que tingui els efectes
corresponents a l’encàrrec de gestió d’aquesta competència i que signi, en prova de
conformitat, el conveni regulador.

PUNT 5è.- Expedient 644/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
REPSOL per a finançament del transport adaptat.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de maig
de 1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat
restringida per tal d’atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei
té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de
mobilitat i persones grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis
socials d’atenció especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que
permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.
D’aleshores ençà, el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat
restringida ha anat incrementant la seva importància, tant en nombre d’usuaris com de
rutes i, al mateix temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant
empresa externa i mitjançant els propis mitjans materials i personals.
El manteniment d’aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la
Generalitat de Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació
econòmica i social actual fa que aquest servei sigui cada cop més sol·licitat i que el
Consell Comarcal del Baix Ebre no disposi de recursos suficients per poder atendre’l
amb garantia .
És voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius
més propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant
iniciatives que afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a
l’educació, a la integració i a la sostenibilitat i benestar de l’entorn en el qual opera.
Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de
desenvolupament a les comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que
beneficiïn el màxim nombre de persones i participen en projectes i programes de
millora de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant,
entre d’altres accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles
persones que en necessitin i col·laborant en l'execució de projectes d'integració social
de col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió, i formem part de diversos programes de
millora del benestar.
Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i
REPSOL van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport
considerable a la prestació del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt
positivament el conveni i consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se.
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Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que
necessiten assistència per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis
assistencials que els hi corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per
circumstàncies físiques, mentals o d’edat.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Serveis 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 REPSOL per a la col·laboració en la
prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o
altres necessitats socials, de l’any 2021.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL
ENTRE REPSOL S.A. I CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
A Tarragona, a ...de juny de 2021
REUNITS

D'una banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, amb domicili a Tortosa, carrer
Barcelona 152 i CIF P9300004J representat en aquest acte pel seu president, el Sr. Xavier
Faura Sanmartin.
En endavant, “CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE”.

I d'altra banda, Repsol Investigaciones Petrolíferas, SA amb domicili a Madrid, Méndez Álvaro
45 i CIF A-28094712 representada en aquest acte pel Sr.
, Director
de la Unitat de Negoci d'Espanya, en la seva qualitat de representant legal de la mateixa, en
virtut de poder atorgat a favor seu davant el Notari de Madrid Sr. Juan José de Palacio, a
Madrid, amb data 7 d'abril de 2016, amb número 2016/711/N/07/04/2016 del seu protocol.
En endavant, “REPSOL”.

EXPOSEN
I.
Que el Ple de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en la sessió ordinària de data
20 de maig de 1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb
mobilitat restringida per atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei té
com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat i
persones grans amb dependència, perquè puguin accedir als serveis socials d'atenció
especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la
seva integració en l'entorn (en endavant "el Projecte").
II.
Que des de llavors i fins al moment actual, el servei comarcal de transport de persones
amb mobilitat restringida ha anat incrementant la seva importància, tant en nombre d'usuaris
com de rutes i, al mateix temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant
empresa externa i mitjançant els propis mitjans materials i personals.
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III.
Que el manteniment d'aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la
Generalitat de Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació econòmica i
social actual fa que aquest servei sigui cada vegada més sol·licitat i que el CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE no disposi de recursos suficients per poder atendre'l amb
garantia.
IV.
Que és voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i
col·lectius més propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant
iniciatives que afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a l'educació, a
la integració i a la sostenibilitat i benestar de l'entorn en què opera, generant així oportunitats
de desenvolupament en aquestes zones.
V.
Que aquest és un dels objectius de compromís social de REPSOL, per a la qual cosa
promou projectes que beneficiïn el màxim nombre de persones i participa en projectes i
programes de millora de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats,
realitzant, entre d'altres accions, la de facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles
persones que els necessitin i col·laborant en l'execució de projectes d'integració social de
col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió, així com formant part de diversos programes de
millora del benestar.
VI.
Que per les raons exposades, el 26 d'octubre de 2011, el CONSEL COMARCAL DEL
BAIX EBRE i REPSOL van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport
considerable a la prestació del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt
positivament el conveni i consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se.
VII.
Que ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones
que necessiten assistència per poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis
assistencials que els corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per circumstàncies
físiques, mentals o d'edat.
VIII.
Vista, per tant, la confluència d'interessos i atès que consideren molt positiva la
col·laboració mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones amb
mobilitat restringida, ambdues parts en virtut del que s'ha exposat i reconeixent-se
recíprocament plena capacitat jurídica per subscriure el present
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL a ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL
acorden celebrar-ho d'acord amb les següents,

CLÀUSULES

Primera.- OBJECTE DEL CONVENI.
En virtut d'aquest conveni, REPSOL es compromet a realitzar una aportació econòmica única
de VINT MIL EUROS (20.000,00 €) a favor del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE que
aquest destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu a la realització del Projecte esmentat en
l'expositiu I.
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Per la seva banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE s'obliga a difondre la
participació i col·laboració de REPSOL en el Projecte en la forma descrita en la Clàusula
Quarta.
Segon.- BASE.
El present conveni de col·laboració té la base dels previstos en l'art. 25 de la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de
Mecenatge i es regirà per les disposicions d'aquesta Llei que li siguin aplicables així com per
les del Reial Decret 1270/2003, de 10 octubre, que conté el seu desenvolupament
reglamentari.
Segons disposa l'Art. 25, apt. 1 paràgraf 2n de la Llei, la difusió de la participació de REPSOL
al Projecte indicat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no constituirà una prestació de
serveis.
Tercera.- APORTACIÓ ECONÒMICA DE REPSOL
REPSOL es compromet a satisfer al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE l'import indicat
en la clàusula primera als esmentats fins abans del 31 de desembre del 2021.
L'aportació econòmica referida es destinarà a col·laborar econòmicament en les despeses
produïdes pel Projecte durant l'any 2021, però al mateix temps, es computa com a finançament
del mateix per a l'exercici 2022, amb la finalitat de programar i garantir el servei de transport
adaptat a la comarca del Baix Ebre.
L'esmentada quantitat serà satisfeta mitjançant transferència bancària al compte de Caixabank
ES41 2100 0019 4602 0053 0167 que a aquest efecte li ha indicat el CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE a REPSOL.
Quarta.- DIFUSIÓ DE LA COLABORACIÓ DE REPSOL
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE es compromet a difondre la participació i
col·laboració de REPSOL mitjançant la inserció de la seva denominació social i logo en els
vehicles corresponents, així com en rètols, impresos, catàlegs, segells, propaganda, altres
elements materials, website principal o qualsevol altres associades al Projecte, així com en
Xarxes Socials, -ja sigui les de major reconeixement entre els usuaris, o qualsevol altra que
pogués crear-se en el futur-, així com en qualsevol altra informació que es publiqui o s'editi en
relació amb el Projecte durant la vigència d'aquest Conveni i que es pogués divulgar a través
de xarxes telemàtiques, tant al web de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE com a la web
pròpia del Projecte, si en algun moment es desenvolupés o creés alguna.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE sotmetrà a l'aprovació prèvia de REPSOL, abans
de la seva publicació definitiva, els llocs i característiques d'impressió de la denominació i
logotip de la mateixa en tot el material imprès, electrònic i/o audiovisual que es produeixi, editi,
publiqui, divulgui o del que es dugui a terme una comunicació pública a través de qualsevol
mitjà, incloent xarxes telemàtiques, etc. en relació al Projecte.
Amb caràcter general, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE s'obliga a que sigui
esmentada la col·laboració de REPSOL en tots els actes de difusió referits al Projecte inclòs a
través d'Internet.
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Independentment de tot això, REPSOL podrà, si així ho decidís, publicar i difondre, pels seus
propis mitjans, inclosos els electrònics i telemàtics, la seva intervenció i col·laboració en el
Projecte de la manera que consideri més convenient.
Cinquena.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE desenvoluparà el Projecte amb els seus propis
mitjans, sent íntegra i exclusivament responsable d'aquest.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE destinarà al Projecte, tots els recursos, humans i/o
materials, que siguin necessaris per al compliment dels objectius d'aquest que correran del seu
exclusiu compte i càrrec.
Cap de les disposicions d'aquest contracte pot ser entesa com a constitutiva d'una relació
laboral entre REPSOL i les persones que intervinguin en el desenvolupament i organització del
Projecte.
REPSOL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la gestió que el CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE realitzi de l'aportació lliurada, ni pels actes i serveis prestats per aquesta o per
les empreses i professionals que siguin contractats pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE i es destinin a l'organització, execució i desenvolupament del Projecte i per al
compliment del seu compromís de difusió de la col·laboració de REPSOL.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE garanteix la indemnitat a REPSOL davant de
qualsevol tipus de reclamació que pogués derivar-se de l'organització i desenvolupament del
Projecte, sigui directament o en relació amb les persones físiques o jurídiques que hagin
intervingut en aquest per encàrrec de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE declara conèixer i assumir tots els riscos implícits i/o
que es puguin ocasionar com a conseqüència de l'execució del Projecte, ateses les especials
característiques del mateix, i disposar de les cobertures suficients per fer front als eventuals
danys que se'n poguessin derivar garantint la indemnitat de REPSOL en els termes que preveu
aquesta mateixa clàusula.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE presentarà a REPSOL un informe descriptiu de les
actuacions desenvolupades a l'empara del present conveni, un dossier de premsa on figurin les
activitats de comunicació i difusió del projecte, així com de tota la documentació acreditativa de
la col·laboració de REPSOL i l'adequada difusió de la mateixa.
Sisena.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE REPSOL
Cap de les manifestacions que es contenen en el present conveni suposa la cessió o
transmissió de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, titularitat de REPSOL.
L'ús no autoritzat, o per a un fi diferent al pactat en el present conveni per part de CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat
industrial o intel·lectual de REPSOL, facultarà a aquesta per resoldre aquest conveni, en
aquest cas, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE es compromet a restituir a REPSOL
l'import de les aportacions realitzades a requeriment d'aquesta i en la seva totalitat i, tot això,
sense perjudici de la corresponent indemnització de danys i perjudicis als que hi hagués lloc i
que en aquest supòsit haurà així mateix, ser satisfeta pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE a REPSOL.
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A l'efecte del que disposen els paràgrafs anteriors, i per a la deguda observança s'adjunta com
a annex a aquest conveni formant part d'aquest la Guia Bàsica d'Aplicació de la Marca Repsol.
Setena.- DURADA.
L'aportació econòmica derivada d'aquest conveni té per finalitat col·laborar econòmicament en
la despesa produïda pel Projecte durant l'any 2021, però al mateix temps, es computa com a
finançament del servei per a l'exercici 2022, amb la finalitat de programar i garantir el servei de
transport adaptat de la comarca del Baix Ebre.
Aquest conveni podrà ser prorrogat o renovat en el moment de la seva extinció si les parts així
ho convenen expressament i per escrit.
Vuitena.- RESOLUCIÓ.
REPSOL podrà resoldre el present conveni, estant obligat el CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE a restituir en el termini màxim d'un mes i en la forma que aquesta expressament li
indiqui, l'import de l'aportació realitzada per REPSOL en els següents supòsits:
-

En el cas que el Projecte no arribi a desenvolupar-se total o parcialment.

En el cas que el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no destini íntegrament al
Projecte l'aportació econòmica prevista en els Expositius d'aquest Conveni i en les clàusula
primera i segona.
- En el cas que CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no realitzi la difusió de la participació
de REPSOL al Projecte en la forma acordada per les parts en la Clàusula Quarta.
- En el supòsit previst en la Clàusula Sisena anterior.
Novena.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.
El present Conveni es considera inclòs en l'article 4.1 d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel
que queda fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma. En conseqüència es regirà i interpretarà
per les normes de dret privat que resultin d'aplicació, especialment per la Llei 49/2002
esmentada més amunt, sense perjudici del recurs als principis i criteris de l'esmentat Reial
Decret per resoldre els dubtes i llacunes que poguessin presentar-se.
Ambdues parts intervenen amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre i
se sotmeten als Jutges i Tribunals de Tarragona capital per a la solució de les qüestions que
puguin suscitar sobre la interpretació, execució, compliment i/o acabament d'aquest conveni.

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

PUNT 6è.- Expedient 709/2021. Aprovació, si s'escau, del 7è expedient de
modificació de Crèdits del pressupost de l'exercici 2021.
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que
es disposa de nous ingressos comunicats sobre els totals previstos en algun concepte
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del Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos venen
efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a
la present proposta de resolució, per Provisió de Presidència es va incoar expedient
per a la concessió de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a majors ingressos i a
romanent de tresoreria per a despeses generals
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre
el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats i romanent de tresoreria per a
despeses generals, d'acord al següent detall:
Pressupost de Despeses
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Descripció
pressupostària
ENSE
326
22798 Subministrament menjadors
TOTAL

Import
13.000,00
13.000,00

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació pressupostària
Descripció
ADMIN
920
62500 Mobiliari
SIS
231
22700 Neteja centres oberts SIS
TOTAL

Import
1.000,00
4.000,00
5.000,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos i romanent de tresoreria
per a despeses generals, en els següents termes:
Concepte
Descripció
45031 Addenda Dep. Ensenyament curs 2021/22
46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals
87000 Romanent de tresoreria
TOTAL

Import
13.000,00
4.000,00
1.000,00
18.000,00
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A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

PUNT 7è.- Expedient 704/2021. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió del Consell
Comarcal del Baix Ebre al Codi de principis i conductes recomanables en la
contractació pública.
La contractació pública és un àmbit amb una important dimensió econòmica i estratègica i
en el qual hi conflueixen múltiples relacions i interessos públics i privats. Per aquest motiu
és prioritari comptar amb un sistema d’integritat institucional que, d’una banda, estableixi
pautes de conducta ètica per a tots els alts càrrecs, comandaments i servidors i servidores
públics en general que intervenen en les diferents fases del procediment contractual i, de
l’altra, proporcioni uns principis, valors i regles que coadjuvin a la gestió del risc contra la
integritat, garanteixin el compliment rigorós dels procediments contractuals i permetin
resoldre els eventuals dilemes ètics que es puguin produir.
El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Acord d’ 1 de juliol de 2014 va aprovar el Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública, amb la voluntat de promoure
els valors d’eficàcia, integritat, honestedat, prudència, transparència, austeritat i
compromís efectiu en matèria de contractació pública amb el país i la seva ciutadania, i per
tal de disposar d’un instrument aglutinador de les pautes essencials en matèria d’ètica i de
bones pràctiques contractuals que s’incorporessin a l’activitat quotidiana i ordinària dels
òrgans de contractació.
Amb posterioritat, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 19 2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que dedica
diverses disposicions a la transparència i a la publicitat activa en l’àmbit de la contractació
pública, i regula el dret d’accés, tot incorporant alguns dels principis i valors continguts en
el Codi esmentat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb l’interès màxim d’articular i desenvolupar els
procediments de contractació de forma que assegurin la màxima transparència,
concurrència i igualtat d’oportunitats per participar i accedir a la contractació pública,
considera convenient l’adhesió a aquest Codi.
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Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública, aprovat pel Govern de la Generalitat
de Catalunya.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 8è.- Expedient 707/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria
de subvencions de suport a particulars i entitats en projectes d'interès
comarcals i altres accions.
ANTECEDENTS
El passat mes de maig, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions, definit a l’article 10 del Reglament General de la Llei de Subvencions
com un instrument de planificació i organització de les polítiques públiques que tinguin
per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció de
finalitats públiques.
Aquest Pla inclou una línia de subvencions d’interès general de la comarca del Baix
Ebre, amb dos objectius clars: reconèixer la tasca socialitzadora del teixit associatiu de
la comarca del Baix Ebre i contribuir a la realització de les activitats culturals, socials i
esportives de la comarca.
Juntament amb l’Ordenança General de Subvencions del Baix Ebre aprovada pel Ple
de la Corporació en sessió de data 23 de març de 2018, el Consell Comarcal ja
disposa d’un marc normatiu al que acollir-se.
Les actuacions subvencionables es concentren en tres tipologies:
- PROJECTES. Atorgament de subvencions per la realització actuacions o projectes
d’interès públic i/o social
- EQUIPAMENT. Atorgament de subvencions per col·laborar al manteniment del teixit
associatiu comarcal
- EDICIÓ. Atorgament de subvencions per l’edició de llibres
FONAMENTS JURÍDICS
— Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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— Els articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
— Els articles 23 a 29 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat
per Decret de 17 de juny de 1955.
— La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
— La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i la periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.
— L’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre,
aprovada en la sessió plenària de 23 de març de 2018 i publicada en el BOPT 170 de
data 11 d'abril de 2018, que té per objecte establir les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui el
Consell Comarcal del Baix Ebre a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (LGS d'ara en endavant), i el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS d'ara en
endavant)
— El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovat pel
Ple del Consell Comarcal en sessió de data 28 de maig de 2021
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- . Aprovar les Bases per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva PER A L’IMPULS D’ENTITATS, PROJECTES I ACTIVITATS
D'INTERS PÚBLIC I/O D’UTILITAT SOCIAL D’ÀMBIT COMARCAL - 2021, amb el text
que s’adjunta al present acord.
SUBVENCIONS D’INTERÈS GENERAL
DESTINADES A PARTICULARS I ENTITATS D’ÀMBIT SOCIAL, CULTURAL I
ESPORTIU DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER A ACTIVITATS
D’AQUESTS ÀMBITS.

PREÀMBUL
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 28 de maig de 2021, ha
aprovat el PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS com a instrument d'organització de
les polítiques públiques, que té com a finalitat el foment d'una activitat d'utilitat pública o
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interès social o de promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i amb caràcter
previ al naixement de les subvencions, amb la finalitat d'adequar les necessitats a cobrir
mitjançant les subvencions amb els recursos disponibles.
Aquest pla inclou la línia de subvenció: SUBVENCIONS INTERÈS GENERAL DE LA
COMARCA DEL BAIX EBRE, que té com a OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
. Reconèixer la tasca socialitzadora del teixit associatiu de la comarca del Baix Ebre
. Contribuir a la realització d’activitats culturals, socials i esportives de la comarca del
Baix Ebre
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària celebrada el dia 23 de març de 2018,
va aprovar l’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Aquesta Ordenança és d'aplicació a les subvencions concedides pel Consell Comarcal
del Baix Ebre
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà sempre d'ofici mitjançant
convocatòria aprovada per l’òrgan competent de forma conjunta o posterior a les Bases
Reguladores.
Es consideren subvencions, als efectes d’aquestes Bases, qualsevol disposició dinerària
del Consell Comarcal del Baix Ebre a favor dels beneficiaris, sense contraprestació
directa d’aquest, sigui quina sigui la denominació que es doni a l’acte o negoci jurídic del
qual es deriven, que compleixi els requisits establerts en aquestes bases.
De conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, l’activitat del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la gestió
d’aquestes subvencions s’exerceix d’acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència, i amb adequació
a la legalitat pressupostària

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a
particulars i entitats de la comarca del Baix Ebre per a:

PROJECTES. Atorgament de subvencions per la realització actuacions o
projectes d’interès públic i/o social
Ajuts per a l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un
comportament singular o la concurrència d’una situació que tingui per objecte el foment
d’una activitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública d’interès per a
la comarca del Baix Ebre.

EQUIPAMENT. Atorgament de subvencions per col·laborar al manteniment del
teixit associatiu comarcal
Ajuts per a l’adquisició d’elements necessaris per desenvolupar les accions incloses en la
finalitat de l’entitat: equipaments i elements
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EDICIÓ. Atorgament de subvencions per l’edició de llibres
Ajuts per a l’edició d’obres que tingui per objecte continguts d’interès per a la comarca
delBaix Ebre o bé l’autora o l’autor tinguin el seu origen o residència en la comarca del
Baix Ebre i es tracti d’obres de contingut literari

2. Actuacions admeses i excloses
DESPESES SUBVENCIONABLES
PROJECTES. Per la realització de projectes o actuacions d'interès públic i/o
social.
Són subvencionables les despeses directes derivades del projecte o activitat
subvencionat, entenent-se com a projecte o activitat tota acció desenvolupada pel
sol·licitant que tingui incidència en una col·lectivitat en general.
Les despeses directes per ser subvencionables hauran de:
. Ser necessàries per a l’execució del projecte o activitat.
. Estar previstes en el pressupost d’execució del projecte o activitat.
. Estar vinculades clarament al projecte o activitat.
La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà en cap cas sobrepassarà l'import
sol·licitat.
EQUIPAMENT. Per col·laborar al manteniment del teixit associatiu comarcal
Són subvencionables les despeses per adquisició d’equipament que estiguin vinculades a
l’objecte de l’entitat i així s’acrediti en el seus estatuts o altre document anàleg.
La quantia de la subvenció màxima que s'atorgarà en cap cas sobrepassarà l'import
sol·licitat.
EDICIÓ. Edició de llibres
Són subvencionables les despeses d’edició d’obres literàries o de divulgació.

DESPESES NO SUBVENCIONABLES
En tot cas estan excloses com a despeses subvencionables:
-Les despeses bancàries.
-Àpats, refrigeris i despeses musicals de protocol.
-Despeses no relacionades directament al projecte o l’activitat.
-Despeses previstes com no subvencionable en la normativa vigent reguladora de les
subvencions.
-Despeses d’inversió no necessàries per a l’execució del projecte o no vinculades a la
finalitat de l’entitat
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-Despeses de viatges, excepte en subvencions atorgades per la participació
d’esportistes i equips en competicions d’àmbit estatal, europeu i internacional.
-Material informàtic i de telefonia
-Despeses de lloguer i subministraments
-Material fungible, papereria i similars

3. Beneficiaris, requisits i obligacions
Beneficiaris
Poden acollir-se a aquesta convocatòria d’ajuts:

- Els ens locals de la comarca del Baix Ebre fins a 1.000 habitants
- Les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre
- Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats
de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense
personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes

- Els particulars, individualment o agrupats
Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades
sense personalitat, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la
resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de
l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran
igualment la consideració de beneficiaris.
En qualsevol cas, haurà de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació,
amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a
l'agrupació.
Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (es detallen en el model de
sol·licitud) i amb caràcter específic:

a)els ens locals: no ser deutor per cap concepte del Consell Comarcal del Baix Ebre .
b) les entitats públiques o privades: estar degudament constituïda i inscrita en el
corresponent registre públic i no ser deutora per cap concepte del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
c)els particulars: no ser deutor per cap concepte del Consell Comarcal del Baix Ebre
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i
amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre comprovarà l’exactitud i veracitat de la declaració,
d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o
bé, si no disposa de l’ autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de
documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment
de la justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte del Consell Comarcal del Baix Ebre
s’acredita d’ofici per part del propi Consell Comarcal.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada
publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicacióen
tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix
Ebre“, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té
establertes el Consell Comarcal.

a)

b)

El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions se
sanciona d'acord amb la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

4. Línies d’actuació
A.

De l’àmbit d’activitats esportives
Es contemplen 4 programes de subvencions:
-Subvencions per a equipament a entitats esportives de la comarca per al
desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu
de promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva.
-Subvencions per projectes de foment i promoció de l’esport extraescolar
-Subvencions per a projectes destinats a organitzar i desenvolupar esdeveniments
esportius a la comarca.
-Participació d’esportistes i equips en competicions d’àmbit estatal, europeu i
internacional.

B.

De l’àmbit d’activitats sòcio-culturals
Es contemplen 4 programes de subvencions:
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- Subvencions per a equipament a entitats culturals i socials de la comarca per al
desenvolupament de les seves activitats ordinàries anuals amb l’objectiu de promoure,
potenciar i diversificar els objectius previstos als seus estatuts

- Subvencions per a projectes desenvolupats per entitats culturals i socials de la
comarca.

- Subvencions als ajuntaments de menys de 1000 habitants de la comarca del Baix Ebre
que realitzin projectes d’activitats culturals durant l’any de la convocatòria

- Subvencions a particulars o agrupacions de persones físiques i/o jurídiques que
promoguin projectes de realització d’activitats culturals dins l’àmbit comarcal i que no es
puguin englobar en cap de les activitats de les entitats de la comarca.

5. Règim de concessió de les subvencions
La concessió s’efectuarà mitjançant règim de concurrència competitiva per a la modalitat
PROJECTES
La concessió s’efectuarà mitjançant un règim de concurrència no competitiva per a la
modalitat EQUIPAMENT I EDICIÓ

La concurrència competitiva estableix un sistema de comparació de les sol·licituds
presentades per tal valorar-les i ordenar l’atorgament dels ajuts per raó de la valoració
obtinguda, d’acord amb els los criteris fixats en la base 7a.
La concurrència no competitiva estableix un sistema sense comparació de les
sol·licituds.
Si el crèdit resulta insuficient per atendre totes les peticions, es rebaixarà el percentatge
per poder fer front a totes les sol·licituds.

6. Forma i termini de presentació de sol·licituds

Model:
La sol·licitud s’ha de presentar en model normalitzat disponible aLloc:
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccbaixebre
La sol·licitud s’ha de presentar l’apartat INSTÂNCIA GENÈRICA de la seu electrònica del
Consell Comarcal del Baix Ebre
Els particulars, de forma excepcional, la poden presentar en format paper al registre
general del Consell Comarcal, en horari d’atenció al públic.
També es poden presentar per qualsevol altre mitjà dels establerts a la Llei 39 /2015, d’1
d’ octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Només s'acceptarà una sol·licitud per entitat o particular.
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Termini:
Es fixarà en la convocatòria anual
Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

a)
b)

Còpia del NIF / DNI
Còpia dels estatuts vigents i del document acreditatiu de la seva inscripció al
registrepúblic, en el cas d’entitats.
En cas que el beneficiari, hagi presentat al Consell Comarcal del Baix Ebre, en els últims
cinc anys, els documents a) i b) d’aquest apartat i que no s’hagi produït cap modificació,
no té l’obligació de presentar-los, sempre que ho faci constar a la sol·licitud.

7. Criteris de valoració de les sol·licituds
Per a la modalitat PROJECTE, que s’atorga sota el criteri de concurrència competitiva,
els projectes i activitats es seleccionaran segons els criteris següents, sobre una
puntuació màxima de 100 punts i mínima de 20 punts:
CRITERI
Projectes per millorar la qualitat de vida de persones amb
afectacions físiques, psíquiques o socials

MAXIM PUNTS
20

Projectes o actuacions que promoguin els vincles socials, la inclusió,
la diversitat, l’accessibilitat i/o la paritat i la perspectivade gènere

20

Projectes o actuacions que fomentin la participació juvenil

15

Projectes o actuacions que tinguin un gran àmbit d’influènciaen relació
al seu públic objectiu

15

Projectes o actuacions que presentin activitats singulars,
originals i/o únics

15

Projectes amb alt nivell de concreció, coherència interna iviabilitat del
projecte (qualitativa i econòmica)

ÀMBIT TERRITORIAL DEL PROJECTE
Local

15

FACTOR DE MULTIPLICACIÓ
1,0

Comarcal (Baix Ebre)

1,2

Territorial (Terres de l’Ebre)

1,3
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Àmbit català

1,4

Àmbit estatal

1,5

Àmbit europeu

1,6

Àmbit internacional

1,7

8. Quantia individualitzada de la subvenció
PER PROJECTES
L’import a concedir a cadascun dels projectes o activitats es calcularà multiplicant el
nombre de punts per un import màxim de 10,00 € per punt.

PER EQUIPAMENT I EDICIÓ
25 % del cost d’edició amb un màxim de 300,00 €
Els imports resultants són imports màxims. En cas que la despesa de l’entitat sigui
inferior a l'import fixat es pagarà la despesa executada i justificada.

9. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Per a l’any 2021, el crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions i la quantitat total
màxima serà la següent:
2021-GOV-925-48900 Subvenció entitats per import de 30.000,00 €
Per a la resta de convocatòries, el crèdit pressupostari i la quantia es fixarà en la
convocatòria anual.

10. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
deconcessió de subvencions
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: òrgan d’avaluació de subvencions
format per les persones que tenen assumides les següents funcions:
La gerència
La secretaria comarcal
La presidència de la comissió informativa d’activació econòmica i esports
La presidència de la comissió informativa d’ensenyament, joventut, cultura i turisme

Òrgan competent per a la resolució del procediment: Comissió de Govern
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11. Termini de resolució i notificació
El termini de resolució i de notificació serà com a màxim de sis mesos des de la data
d’inici del termini de presentació de sol·licituds, en tot cas, serà abans del 31 de
desembre de l’any de la convocatòria.

12. Mitjà de notificació de la resolució
-

Publicació a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccbaixebre
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els efectes que li
corresponent
Es comunicarà als sol·licitants la publicació en seu electrònica, per correu electrònic

13. Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica
de la resolució de la seva concessió.

14. Caràcter de la resolució i règim de recursos

Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
Regim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la
convocatòria: Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des
de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes
des de l’ endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de
la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre .

15. Termini per executar les actuacions subvencionades
El termini per executar les actuacions subvencionades és des de l'1 de gener al 31
de desembre de l’any de la convocatòria, sense possibilitat d’ampliació.
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16. Termini i forma de justificació.

Termini per justificar
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 30 de
novembre de l’any de la convocatòria. En el cas d’activitats a realitzar amb
posterioritat a 30 de novembre es podrà sol·licitar pròrroga fins el 31 de gener.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a l'article
70.3 del Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions
es farà el requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini
improrrogable de 15 dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració
de pèrdua del dret de cobrament.
Forma de justificació
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant l’expedient únic de
justificació que es troba al web www.baixebre.cat i que consta de:

- memòria de l’actuació realment efectuada, amb esment a la relació de despeses i les
fonts de finançament de l’actuació

- factures i justificants de pagament
- declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria
de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, si la presentada amb la sol·licitud té
més de sis mesos d’antiguitat.

- un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació del Consell
Comarcal del baix Ebre en el finançament de l’actuació subvencionada.

En el cas que la publicació de la subvenció es realitzi mitjançant les seus
electròniques o pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de manera clara,
estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. Aquesta informació
s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà de mantenir durant tot el
termini d’execució i justificació de la subvenció.
Quan l’import justificat sigui inferior a l'import de la subvenció, cal que l’entitat indiqui si
es tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta correspon al total de
la despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit restant.
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17. Control financer
El beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que, donatel
cas, realitzi el Consell Comarcal del Baix Ebre. La no observança d’aquesta obligació
pot donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports
percebuts pel beneficiari.

18. Pagaments de la subvenció concedida
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció,
així com el compliment de l'activitat i la finalitat que determina la concessió.
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de
l’obligació de pagament de les subvencions concedides es farà, en termes generals,
mitjançant la publicació a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre.

19. Canvi de destí
No es podrà sol·licitar un canvi de destí de les actuacions subvencionades.

20. Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per
ala mateixa finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació.
En qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.
Aquestes subvencions són incompatibles entre les diferents modalitats previstes en
aquestes bases, per la qual cosa cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud i
escollir la modalitat corresponent.

21. Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de
l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.

22. Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria,
per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones, i al BOPT.
El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal
del Baix Ebre.
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Segon.- Traslladar aquestes bases a la Base de dades Nacional de Subvencions
(BNDS) per a la seva publicació i tramitació corresponent, així com publicar-les en el
tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal.
Tercer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions per a l’anualitat de 2021, d’acord
amb les següents condicions:
Termini de presentació de sol.licituds
Les sol.licituds de subvenció per a la convocatòria de 2021 es podran presentar fins el
30 de setembre de 2021
Termini per justificar
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 30 de
novembre de 2021. En el cas d’activitats a realitzar amb posterioritat al 30 de
novembre es podrà sol·licitar pròrroga fins el 31 de gener
Quart.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que, a partir
de la convocatòria de 2022, anualment dicti resolució amb la convocatòria per a la
concessió de les subvencions, d’acord amb la disponibilitat prevista en el pressupost
de l’anualitat corresponent

PUNT 9è.- Expedient 702/2021. Aprovació, si s'escau de les bases i convocatòria
de Premi de Fotografia.

El passat mes de maig, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions, definit a l’article 10 del Reglament General de la Llei de Subvencions
com un instrument de planificació i organització de les polítiques públiques que
tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de
promoció de finalitats públiques.
Aquest Pla inclou una línia dina l’àrea de cultura, anomenada “Premi Fotogràfic”,
amb l’objectiu de reconèixer i premiar la millor fotografia sobre algun espai de la
comarca del Baix Ebre.
Juntament amb l’Ordenança General de Subvencions del Baix Ebre aprovada pel
Ple de la Corporació en sessió de data 23 de març de 2018, el Consell Comarcal ja
disposa d’un marc normatiu al que acollir-se.
Aquest Premi de Fotografia pretén promocionar diferents espais representatius de
la comarca del Baix Ebre i, concretament, en aquesta primera edició els treballs que
participen en el concurs s’han de centrar en el tram del Baix Ebre del Camí NaturalVia Verda de la Val de Zafán.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, i amb unanimitat dels 23 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió del I concurs
de Fotografia del Baix Ebre a Instagram.
I CONCURS DE FOTOGRAFIA ‘EL BAIX EBRE’ A INSTAGRAM

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el Premi de Fotografia del Consell Comarcal del Baix
Ebre a través de la xarxa social Instagram. Amb la convocatòria d’aquest concurs es pretén
promocionar diferents espais representatius de la comarca del Baix Ebre i, concretament, en
aquesta primera edició els treballs que participen en el concurs s’hande centrar en el tram del
Baix Ebre del Camí Natural- Via Verda de la Val de Zafán. Algunes de les imatges podran
ser seleccionades per formar part dels fons fotogràfic del Consell Comarcal del Baix Ebre. El
concurs compta amb el suport d’Acciona.

2. Forma de participació
Per participar en el concurs s’ha de tenir un perfil públic a Instagram (almenys fins a la
resolució del concurs) i publicar-hi una fotografia que compleixi el que s’indica a l’apartat
‘Característiques dels treballs’. La imatge ha d’anar acompanyada amb l’etiqueta
#FotoViaVerdaBaixEbre2021, la utilització d’aquesta etiqueta suposa la participació
automàtica en aquest concurs i implica que l’autor accepta les bases per les quals es regeix i
reconeix que la imatge etiquetada compleix els requisits i les condicions exigides dels treballs
presentats.
El perfil ha d’estar obert a tothom perquè la imatge sigui accessible i els membres del
jurat puguen veure-la.
Fins a la resolució del concurs els participants han de ser seguidors a Instagram del compte
d’Instagram del Consell Comarcal del Baix Ebre (@ccbaixebre) i del d’EbreTerra
(@ebreterra).
Cada participant pot presentar al concurs un màxim de cinc fotografies. En el cas que
l’usuari en publique més de cinc amb l’etiqueta #FotoViaVerdaBaixEbre2021, el jurat
considerarà presentades al concurs només les cinc primeres, en funció de la data en què es
publiquen.

3. Característiques dels treballs
Les fotografies han d’estar realitzades des del tram del Baix Ebre de la Via Verda de la Val
de Zafán, és a dir, entre els municipis de Benifallet i Tortosa. I quant a la temàtica poden
estar relacionades amb el cicloturisme, senderisme, l’espai natural, els rius, la gastronomia o
qualsevol pràctica d’activitat turística que pugui dur a terme a la Via Verda.
Els autors han de garantir que les imatges són originals i inèdites, que en són els seus
legítims autors i en tenen tots els drets, així com que la imatge no vulnera els drets de
terceres persones.
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Cada imatge ha d’anar acompanyada d’un títol descriptiu a càrrec de l’autor i de l’etiqueta
#FotoViaVerdaBaixEbre2021. Aquesta descripció ajudarà el jurat a l’hora de valorar la
fotografia.

4. Condicions de participació
Pot participar en el concurs qualsevol persona física major d’edat que no hagi estat implicada
en la definició i preparació d’aquest concurs.
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir ni els drets de propietat intel·lectual, ni
els drets a la intimitat i a l’honor, ni cap altre dret de terceres persones. Els participants es fan
responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les
persones o entitats que apareguen fotografiades, amb total indemnitat per part de Consell
Comarcal del Baix Ebre. El Consell Comarcal del Baix Ebre no es fa responsable dels
perjudicis que pugue comportar l’incompliment d’aquests requisits i es reserva la possibilitat
d’exercir les accions legals que considere oportunes si es produeix un conflicte per aquests
motius.
Els participants han de conservar l’arxiu original de la fotografia (amb la màxima qualitat i
resolució), ja que podrà ser requerit per l’organització.
5. Termini
El concurs comença el 15 de juliol de 2021 i es podran publicar fotografies per participar-hi fins
al 15 de setembre de 2021. No s’admetran fotografies publicades ni abans ni tampoc més
enllà de la data de finalització del concurs.
Ara bé, es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació
d’aquestes bases, sempre que es presenten dins dels terminis establerts i compleixen totes
les condicions de participació.

6. Jurat
El guanyador del concurs el decideix un jurat format per: president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, conseller comarcal de Turisme, un representant de cada grup polític comarcal i un
professional vinculat al món de la fotografia. Es valorarà la qualitat i l’originalitat de la imatge.
El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i la fotografia guanyadora
es donarà a conèixer abans del 20 desembre de 2021.
L’organització es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant el seu perfil a Instagram,
de forma privada o deixant-li un comentari a la fotografia guanyadora. En aquesta
comunicació, la persona guanyadora rebrà les instruccions per posar-se en contacte amb el
Consell Comarcal del Baix Ebre i facilitar-ne el nom i cognoms reals complets, el número de
telèfon i l’adreça postal. L’organització requerirà tota la informació que considere necessària
per lliurar el premi, així per a demostrar l’autoria de la imatge es pot sol·licitar al concursant
l’enviament de l’arxiu original.
El Consell Comarcal del Baix Ebre farà difusió de l’obra guanyadora i el nom de la persona que
guanye aquest concurs es publicarà al web institucional www.baixebre.cat i als perfils de la
institució a les xarxes socials. La persona guanyadora accepta que el seu nom es publique al
suport web i als perfils de les xarxes socials del Consell i també accepta que el seu nom
d’usuari i la imatge de perfil es mostren als perfils socials del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
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7. Premis
Hi haurà tres guanyadors: un primer premi de 200 euros, un segon premi de 125 euros i
un tercer premi de 50 euros (a descomptar l’oportuna retenció d’IRPF si s’escau). Al marge
d’aquest premi, el/la guanyador/a no percebrà cap més contraprestació perquè el Consell
Comarcal reprodueixi la seua imatge.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. El jurat proposarà una llista de reserva
prioritzada per si la persona guanyadora renuncia al premi, no es posa en contacte amb el
Consell Comarcal per facilitar les seues dades en dues setmanes des de la comunicació o si
no entrega l’arxiu original de la fotografia guanyadora.
Els aspectes que no estiguen regulats en aquestes bases han de ser resolts pel jurat del
premi.

8. Normes de control i seguretat
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la facultat de prendre les mesures necessàries per a
evitar conductes fraudulentes durant el concurs o l’incompliment de normes en perjudici d’un
altre concursant.
Es prohibeix la creació de perfils falsos o la suplantació d’identitat. També es podran
excloure participants amb continguts que no es consideren oportuns.

9. Propietat intel·lectual i industrial
El Consell Comarcal del Baix Ebre farà difusió tant de la proposta guanyadora com
d’aquelles que considere oportunes. Les imatges presentades podran ser utilitzades pel
Consell Comarcal sense fins lucratius, tant en els productes de comunicació com en
materials de presentació i promoció de la institució.

10. Protecció de dades
El responsable del tractament de dades personals és el Consell Comarcal del Baix Ebre,
amb adreça postal carrer de Barcelona, 152 43500 Tortosa.
Les dades de la persona guanyadora es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació
en el I Concurs de Fotografia el Baix Ebre a Instagram i el lliurament del premi.
Les dades personals proporcionades es conserven mentre la persona interessada no en
sol·licite la supressió. La base legal per al tractament de les vostres dades és el
consentiment de la persona interessada. No es preveu la cessió de dades a tercers.

11. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que pugue produir- se durant tot el
període de vigència d’aquesta convocatòria l’ha de resoldre el jurat delconcurs.
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L’empresa responsable d’Instagram no té cap relació ni amb el concurs, ni amb el Consell
Comarcal del Baix Ebre. El Consell utilitza aquesta plataforma com eina de gestió del
concurs i de vehiculació de les propostes presentades. L’organització no es fa responsable
de cap problema o error tècnic que pugue produir-se del sistema en línia informàtic, servidor
o proveïdor, equip informàtic o error de programari de qualsevol correu electrònic.
Per resoldre qualsevol
difusio@baixebre.cat

dubte

sobre

aquest

concurs

podeu

adreçar-vos

a

Segon. Traslladar aquestes bases a la Base de dades Nacional de Subvencions
(BNDS) per a la seva publicació i tramitació corresponent, així com publicar-les en
el tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal.
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per la signatura
dels documents necessaris per fer efectiu aquest acord.

PUNT 10è.- Expedient 457/2021. Aprovació, si s'escau, de la declaració de Béns
d'Interès Local de l'edifici de la Unió aldeana del municipi de l'Aldea.
L’Ajuntament de l’Aldea ha presentat a aquest Consell Comarcal la petició de
declaració de bé d’interès local d’un immoble situat a la cantonada del C/ Societat
núm. 10- 12-14 i 16 amb l’Av. Catalunya 131, amb una superfície de 625 m² de sòl, i
referència cadastral 8632807BF9183B0001FO.
Els béns culturals d'interès local (BCIL) són una figura de protecció reservada a
l'administració local i aplicable únicament als béns immobles, que introdueix l'article 17
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i que equival a la
segona categoria de protecció del patrimoni cultural de la llei, anomenada béns
catalogats. Els béns catalogats són aquells béns integrants del patrimoni cultural
català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les condicions pròpies
dels béns culturals d'interès nacional, i que han d'ésser inclosos en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català.
L’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català, disposa
que la competència per a la declaració de béns culturals d’interès locals correspon al
ple del consell comarcal en els municipis de fins a cinc mil habitants i que aquesta
declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu en
el qual ha de constar un informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.
En l’expedient tramés per l’Ajuntament de l’Aldea figura un informe emès per
l’arquitecte municipal, que posa de manifest la importància d’aquest edifici, que fou
construït als anys 30 i des d’aquell moment s’ha destinat sempre a finalitats culturals
de tot tipus, sent des del seu origen, la seu de l’actual SCRUA (Societat Cultural i
Recreativa Unió Aldeana), que aglutinava gran part del teixit social de la població, fet
que per la seva significació i importància històrica sí el farien mereixedor de la
catalogació de Bé Cultural d’Interès Local.
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Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, i amb unanimitat dels 23 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Declarar bé cultural d’interès local l’immoble situat a la cantonada del C/
Societat núm. 10-12-14 i 16 amb l’Av. Catalunya 131 de l’Aldea, amb una superfície de
625 m² de sòl, i referència cadastral 8632807BF9183B0001FO.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de l’Aldea i al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya per tal que produeixi l’efecte corresponent i es
procedeixi a la inscripció de l’immoble en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català.

PUNT 11è.- Expedient 630/2021. Aprovació, si s'escau, de la declaració de Bé
d'Interès Local de l'assentament ibèric del Castellot de la roja de Benifallet.
L’Ajuntament de Benifallet ha presentat a aquest Consell Comarcal la petició de
declaració de bé d’interès local de l’assentament ibèric del Castellot de la Roca Roja,
localitzat a Coll de Sou, propietat de l’Ajuntament de Benifallet i amb referència
cadastral 43025A021001640000YX .
Els béns culturals d'interès local (BCIL) són una figura de protecció reservada a
l'administració local i aplicable únicament als béns immobles, que introdueix l'article 17
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i que equival a la
segona categoria de protecció del patrimoni cultural de la llei, anomenada béns
catalogats. Els béns catalogats són aquells béns integrants del patrimoni cultural
català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les condicions pròpies
dels béns culturals d'interès nacional, i que han d'ésser inclosos en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català.
L’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català, disposa
que la competència per a la declaració de béns culturals d’interès locals correspon al
ple del consell comarcal en els municipis de fins a cinc mil habitants i que aquesta
declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu en
el qual ha de constar un informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.
En l’expedient tramés per l’Ajuntament de Benifallet figura un informe del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que posa de manifest la importància
d’aquest assentament ibèric, un bé que l’Ajuntament ha convertit en un espai visitable,
facilitant la seva conservació i museïtzació, sent un punt d’atracció cultural i artística,
amb la col.laboració de l’equip de recerca de la Universitat de Barcelona i de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, i amb unanimitat dels 23 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Declarar bé cultural d’interès local l’assentament ibèric del Castellot de la
Roca Roja, localitzat a Coll de Sou, propietat de l’Ajuntament de Benifallet i amb
referència cadastral 43025A021001640000YX .
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Segon.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Benifallet i al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal que produeixi l’efecte corresponent i es
procedeixi a la inscripció de l’immoble en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català.
PUNT 12è.- Propostes d’urgència.
No se’n produeixen
PUNT 13è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
No se’n produeixen.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 13:45 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

40

