ACTA 08/2021 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Fabra i Verge, Laura
Serra Ventura, Carlos

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviñó i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
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 24 de setembre de 2021, es reuneixen sota la Presidència del
Sr. Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme,
en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per
Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 21 de setembre
de 2022, sota el següent ordre del dia:
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
PUNT 2n.- Expedient 985/2021. Donar compte de resolucions de Presidència.
PUNT 3r.- Expedient 984/2021. Aprovació, si s'escau, de la 6a regularització del costos de
gestió de residus, període novembre 2020-maig 2021.

PUNT 4rt.- Expedient 887/2021. Aprovació, si s'escau, de la regularització de liquidacions
de gestió de deixalleries. Serveis de residus especial de petites quantitats.
PUNT 5è.- Expedient 900/2021. Aprovació, si s'escau, de les liquidacions als ajuntaments
per la gestió de residus. - Liquidació sobrecost logístic per activitats econòmiques usuàries
de deixalleries any 2021.
PUNT 6è.- Expedient 955/2021. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col.laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsià,Consell Comarcal Ribera
d'Ebre , Consell Comarcal Terra Alta, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d'Amposta pel
Projecte Sostre 360.
PUNT 7è.- Expedient 914/2021. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost de
l'exercici 2022.
PUNT 8è.- Expedient 622/2021. Donar compte sobre el període mig de pagament i
Informació de morositat . Segon trimestre exercici 2021.
PUNT 9è.- Expedient 623/2021. Donar compte de la informació execució trimestral 2021,
segon trimestre.
PUNT 10è.- Expedient 925/2021. Aprovació, si s'escau, del 9e expedient de modificació de
crèdits del pressupost de l'exercici 2021.
PUNT 11è.- Expedient 916/2021. Aprovació, si s'escau, del Pla d'acció resultant de
l'auditoria a Baix Ebre Innova, SL, exercici 2020.
PUNT 12è.- Expedient 802/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i la convocatòria
d'ajuts per assistència a llars d'infants, curs 2021-2022.
PUNT 13è.- Expedient 803/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i la convocatòria dels
ajuts per a llibres i material curricular, curs 2021-2022.
PUNT 14è.- Expedient 975/2021. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA PER EXIGIR MESURES
QUE FRENIN L’ESCALADA DE PREUS DE L’ELECTRICITAT
PUNT 15è.- Expedient 980/2021. Proposta de presidència per promoure l'acollida i l'asil de
persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans.
PUNT 16è.- Expedient 981/2021. MOCIO ERC PEL REBUIG AL PROJECTE DE LÍNIA
ELÈCTRICA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ MAT VALMUEL-BEGUES.
PUNT 17è.- Propostes d'urgència.
PUNT 18è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
El President, El Sr. Xavier Faura, informa als assistents que en primer lloc el President de
l’Associació de Municipis per la Independència, el Sr. Jordi Gaseni, llegirà el manifesta de
l’AMI per la detenció durant el dia anterior de l’ex President de la Generalitat, el Molt
Honorable Carles Puigdemont. El text diu el següent:
La repressió contra els líders polítics catalans no ha finalitzat amb l’indult i la posada en
llibertat del presos polítics. La realitat és que continua la persecució contra els
independentistes catalans amb moltes i diverses causes obertes encara. Avui la tenim
present, ben viva, ferotge i sense límits ni normes democràtiques.

El president de la Generalitat de Catalunya, a l’exili, Carles Puigdemont, va ser detingut la
passada nit per la policia italiana i fa poques hores hem sabut que quedarà en llibertat
sense mesures cautelars per part de la cort d’apel·lació de Sàsser, a Sardenya, a l’espera
de la resolució de l’euroordre. Aquest fet, que ens alegra profundament demostra, però, que
el joc brut i les trampes per part de l’Estat Espanyol continuen. Un estat amb un llindar
democràtic precari i que només actua amb un gran sentiment de venjança i d’odi cap al
nostre poble i cap als nostres líders polítics. Amb la posada en llibertat del president
Puigdemont, que mai hauria d’haver estat detingut, l’Estat Espanyol cada vegada està més
sol a Europa, davant les seves argúcies legals per destruir el legítim clam d’un poble que vol
exercir els seus drets.
Aquestes maneres de fer no ens venen de nou, però no per això cada vegada que ens
trobem cara a cara amb aquesta realitat, no deixa de sorprendre’ns fins on pot arribar la
seva manipulació i com d’immens pot ser el seu atreviment amb organismes internacionals.
El poble de Catalunya i els i les electes que el representem no ens cansarem mai de
defensar els nostres drets i llibertats, ho hem fet en els darrers 10 anys i ho farem tot el
temps que calgui. No cedirem, no ens farem enrere, no permetrem que tots nosaltres
visquem en un Estat que ens considera ciutadans de segona, que vol sotmetre la nostra
identitat amb trampes jurídiques i amb la imposició d’una justícia inquisitorial, on l’enemic és
culpable i l’amic rep tots els favors.
Avui, un cop més, ens trobem novament al carrer, davant els Ajuntaments, que són les
institucions que vetllem, des de tots els racons de Catalunya, perquè es pugui viure en
llibertat. Hem sortit a les places centenars de vegades i ho farem tants cops com sigui
necessari. Avui ens posem al costat del President i eurodiputat Puigdemont i continuem
demanant a la justícia europea que protegeixi la seva llibertat que és la nostra.
Continuem endavant amb el nostre projecte de país, amb la construcció de la República
Catalana. I ens alçarem totes les vegades que sigui necessari per arribar al nostre objectiu.
Tot el suport president Puigdemont i visca Catalunya Lliure!
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 07/2021 de la sessió ordinària de data 31 de juliol de
2021.
PUNT 2n. Expedient 985/2021. Donar compte de resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

RP 20210227

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 876/2021 -F17444225 SUARA SERVEIS, SCCL, G59978932 Fundació
Mercè Fontanilles i Fundació Resilis -- CONTRACTE DE
SERVEIS. GESTIO DEL PROGRAMA SOSTRE 360º --

876/2021

RP 20210226

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 625/2021 -Múltiples interessats -- CONTRACTE DE RELLEU. JUBILACIO
PARCIAL FRANCESC LUQUE CRESPILLO --

625/2021

RP 20210225

SIA 2165410 -- Expedient 810/2021 -- U01839729 UTE ETAP
L´AMPOLLA -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT
AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - UTE ETAP
L'AMPOLLA --

810/2021

RP 20210224

SIA 2126677 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 834/2021 -PREMI SOLIDARITAT 2021 --

834/2021

RP 20210223

SIA 2126751 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 914/2021 -Aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici
2022 --

914/2021

RP 20210222

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 722/2021 -47629382Q Juan José Jaén Bellot -- SUBARRENDAMENT
ESTACIÓ DE BENIFALLET. --

722/2021

RP 20210221

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 843/2021 -Múltiples interessats -- PERSONAL DE NETEJA . BORSA DE
TREBALL I CONTRACTACIONS --

843/2021

RP 20210220

SIA 2165362 -- 110 PERSONAL -- Expedient 957/2021 -47779181Q MARTA IGLESIAS OJEDA -- Sol.licitud d'excedència
Marta Iglesias Ojeda --

957/2021

RP 20210219

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 952/2021 -Contractació psicòloga Laura Fava, substitució IT Marta Llao --

952/2021

RP 20210218

SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 926/2021 -Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIONS DE
MONITORES I EMPLATADORES MENJADOR ESCOLAR,
CURS 2021-2022 --

926/2021

RP 20210217
RP 20210216
RP 20210215

SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 926/2021 -CRIDA I CONTRACTACIONS DE MONITORES I
EMPLATADORES MENJADOR ESCOLAR, CURS 2021-2022 -SIA 2165373 -- 110 PERSONAL -- Expedient 946/2021 -47828632V LORENA IGLESIAS CREUS -- Baixa voluntària
Lorena Iglesias Creus Treball i Formació Línia Dona (21-9-2021) SIA 2165364 -- 110 PERSONAL -- Expedient 603/2021 -40914515E FRANCISCO LUQUE CRESPILLO -- FRANCESC
LUQUE CRESPILLO. PETICIÓ JUBILACIÓ PARCIAL --

926/2021

946/2021

603/2021

RP 20210214

SIA 2126596 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 915/2021 -- PLA
OCUPACIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2021 --

915/2021

RP 20210212

SIA 2165410 -- Expedient 940/2021 -- P4301300B Ajuntament
Ametlla de Mar -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - EDAR
P.I. L'AMETLLA DE MAR --

940/2021

RP 20210213

SIA 2165410 -- Expedient 881/2021 -- B43297506 SEMILLAS
CERTIFICADAS CASTELLS, S.L. -- PROCEDIMENT
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO
CISTERNA - SEMILLAS CERTIFICADAS CASTELLS, SL --

881/2021

RP 20210211

SIA 2165410 -- Expedient 791/2021 -- B58081969 PENTRILO,
S.L. -- PROCEDIMENT RENOVACIO AUTORITZACIO
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - PENTRILO SL --

791/2021

RP 20210210

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES
PERSONES ANY 2021 --

81/2021

RP 20210209

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES
PERSONES ANY 2021 --

81/2021

RP 20210208

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES
PERSONES ANY 2021 --

81/2021

RP 20210207

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 843/2021 -Múltiples interessats -- PERSONAL DE NETEJA . BORSA DE
TREBALL I CONTRACTACIONS --

843/2021

RP 20210206

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 625/2021 -Múltiples interessats -- CONTRACTE DE RELLEU. JUBILACIO
PARCIAL FRANCESC LUQUE CRESPILLO --

625/2021

RP 20210205

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -Expedient 936/2021 -- Contractacio Andrea Hurtado Montaña,
treballadora social Ebasp --

936/2021

RP 20210204

RP 20210203

RP 20210202

SIA 2126638 -- 040 PROTOCOL -- Expedient 1834/2019 -40913659V CARMEN PONS BERDIGUER -- CONTRACTACIÓ
CARME PONS -PERSONAL NETEJA. INTERINITAT D'ANA
SOL -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 2126669 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 919/2021 -- PECT
EBREBIOTERRITORI- SANDRA GÓMEZ. ASSIGNACIÓ DE
FUNCIONS ASSOCIADES AL PECT --

1834/2019

388/2021

919/2021

RP 20210201

SIA 2165366 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 770/2021 -JORDI BALART MARTIN. AUXILIAR TECNIC INFORMATIC.
AMPLIACIO JORNADA LABORAL --

770/2021

RP 20210200

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 611/2021 -52603679B Alba Panisello Cabrera -- PECT
EBREBIOTERRITORI- SELECCIO PROJECT MANAGER --

611/2021

RP 20210199

SIA 2126638 -- Expedient 1761/2019 -- Contractacio treballadora
social Maria LLuisa Marin Ribes per interinatge per suplir
l'excedència de Pili Juarez --

1761/2019

RP 20210197

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

1249/2020

RP 20210198

SIA 2165410 -- Expedient 701/2021 -- 40922208X MARIA JOSE
ROLLAN MONTEVERDE -- PROCEDIMENT D'AUTORITZACIO
D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - TALLER GANDIA
(ANNEX III) CAMARLES --

701/2021

RP 20210196

SIA 2165410 -- 355 TECNICS SANEJAMENT -- Expedient
864/2021 -- F30004444 HERMANDAD FARMACEUTICA DEL
MEDITERRANEO -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA HERMANDAD FARMACEUTICA --

864/2021

RP 20210195

SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 877/2021 -Expedient 8a. modificació de crèdits al pressupost de 2021 --

877/2021

RP 20210194

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 415/2021 -Múltiples interessats -- PROMOCIO INTERNA ADMINISTRATIU
FUNCIONARI --

415/2021

RP 20210193

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

397/2021

RP 20210192

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

341/2021

RP 20210191

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

341/2021

RP 20210190

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 415/2021 -Múltiples interessats -- PROMOCIO INTERNA ADMINISTRATIU
FUNCIONARI --

415/2021

PUNT 3r. Expedient 984/2021. Aprovació, si s'escau, de la 6a regularització del costos
de gestió de residus, període novembre 2020-maig 2021.
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels ajuntaments
de la comarca en matèria de residus
El Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei a través del seu ens instrumental,
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-.
El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa adjudicatària i el servei de
tractament amb mitjans propis.
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 20
de desembre de 2019, va aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i tractament de
residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius per a l’exercici 2020 i fins que
s’acordi una modificació dels mateixos
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de
novembre de 2020, va acordar aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i
tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius per a l’exercici 2021 i
fins que s’acordi una modificació dels mateixos
D’acord amb les clàusules del contracte de gestió de residus actualment s’estan realitzant
liquidacions mensuals fixes corresponents a 1/12 part del preu d’adjudicació, d’acord amb
els serveis sol·licitats per cada ajuntament usuari (núm. Contenidors, freqüències, neteges,
etc.)
En alguna ocasió es produeix el fet que la regularització pot venir derivada de la implantació
de nous contenidors, ja sigui per petició expressa de l’ajuntament o a proposta dels
responsables del servei i acceptada per l’ajuntament. Aquesta implementació de nous
contenidors realitzada a través de la gestió del servei, s’ha de reflectir en el document que
regula les relacions entre els ajuntaments i el Consell Comarcal, per la qual cosa es
procedeix a la puntualització i concreció del fet que la gestió pot comportar l’adquisició de
nous elements necessaris per a la prestació del servei.
Així, amb la finalitat d’ajustar els serveis fixes que s’han facturat i els efectivament prestats,
tant en més com en menys, segons les peticions o les necessitats del servei, cal efectuar de
manera semestral, la corresponent regularització.
En aquest sentit, es regularitzaran els serveis de recollida i neteja a partir de les aixecades i
neteges i altres serveis que s’han prestat, efectuant-se els càlculs mitjançant els sistemes
de seguiment de rutes via GPS, sistema de pesatge, etc.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de
Gestió Ambiental i Sector Primari, amb els vots a favor dels 10 membres presents del grup
comarcal d’ERC, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC, amb els dos membres del
grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre i amb el vot a favor del conseller comarcal de

Ciutadans, i amb l’abstenció dels 9 membres presents del grup comarcal de junts, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la 6a. regularització dels costos dels serveis de recollida de residus,
corresponents al període desembre 2020 a maig 2021
Import de regularització dels serveis de gestió de residus
PERIODE: Desembre 2020-Maig 2021 (6a)
Aldea, L
Aldover
Alfara
Ametlla, L'
Ampolla, L'
Benifallet
Camarles
Paüls
Perelló, El
Roquetes
Tivenys
Xerta
Total Baix Ebre

12.654,80 €
4.010,59 €
753,76 €
-25.684,64 €
7.659,74 €
-224,08 €
12.321,75 €
2.491,32 €
11.914,11 €
39.827,84 €
2.442,97 €
4.138,82 €
72.306,97 €

Segon. Procedir a la puntualització de l’objecte del conveni signat amb ajuntaments de la
comarca, que regula la delegació de competències municipals de recollida i tractament de
residus municipals, en el sentit de concretar el fet que la delegació de la gestió dels residus
del terme municipal, comporta la recollida, tractament i transport de les fraccions de residus
sòlids urbans de vidre, envasos, paper-cartró, fracció orgànica i resta i també la
implementació de contenidors i aquells elements fixos necessaris per a la seva efectivitat.
Tercer. Notificar aquest acord als Ajuntament afectats, procedint a la liquidació
corresponent i facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 4t.- Expedient 887/2021. Aprovació, si s'escau, de la regularització de
liquidacions de gestió de deixalleries. Serveis de residus especial de petites
quantitats.
A la xarxa de deixalleries es gestionen diferents fraccions de residus de procedència
domèstica, de petits comerços i d’empreses de serveis. Molts dels residus gestionats
compten amb un SIG (Sistema Integrat de Gestió) o Sistemes col·lectius de Responsabilitat
ampliada del productor (SCRAP) i per tant el cost de transport i tractament ve sufragat. En
canvi, hi ha altres residus que tenen cost de tractament i eliminació.
Els Residus Especials en Petites Quantitats, d’ara endavant REPQ’s, són residus d’àmplia
classificació i generats en petites quantitats, tipus dissolvents, pintures i vernissos, olis
minerals, olis lubricants, bateries, filtres d’olis, envasos buits que contenen substàncies
perilloses, reactius de laboratori, etc, que han de ser gestionats d’acord amb els tractaments
d’eliminació adients. No s’han de barrejar mai i han d’emmagatzemar-se dintre un
magatzem tancat a l’interior de les deixalleries.
Fins al 2011 els cost de gestió dels REPQ’s era sufragat per l’Agència de Residus, desprès
va haver un període amb un acord marc que establia una regulació dels preus. Des del

2016 la competència de la gestió dels REPQ’s és dels titulars del servei recollida i gestió de
residus.
Paral·lelament, des del 2012, des de l’Agència de Residus, es va decidir incloure una part
del cost dels REPQ’s i una part dels residus (sòlids i pastosos, olis lubricants, etc) dintre la
compensació del retorn del cànon. A 2020 amb el registre de tones dels residus portats a
gestor autoritzat, l’Agència ho sufraga a raó de 500€/tona.
En l’actualitat els REPQ’s són gestionats a través del gestor autoritzat ECOLÓGICA
IBÉRICA Y MEDITERRANEA, SA. Codi gestor E-49.92 del grup Tradebe. El gestor realitza
tant el transport com el tractament dels diferents residus.
Fins ara amb el diferencial no cobert entre les despeses i els ingressos no es traslladava als
ens locals i s’assumia amb els romanents del Consorci. Malgrat tot, el fet que cada cop es
generen més REPQ’s i per la política tarifaria d’inducció de costos i traçabilitat, així com
trasllat exacte de la despesa generada, es fa necessari liquidar les despeses de tractament
dels residus de deixalleria de la mateixa manera que es fa amb aquells residus que tenen
cost d’eliminació (runa, poda, pneumàtics, etc).
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de
Gestió Ambiental i Sector Primari, amb els vots a favor dels 10 membres presents del grup
comarcal d’ERC, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC, amb els dos membres del
grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre i amb el vot a favor del conseller comarcal de
Ciutadans, i amb l’abstenció dels 9 membres presents del grup comarcal de junts, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la regularització dels costos dels serveis de recollida de residus dels
anomenats Residus Especials en Petites Quantitats, corresponents al període generdesembre 2020:
Cost REPQ
2020 (Despesa)
DEIXALLERIA DE BENIFALLET
DEIXALLERIA DE CAMARLES
DEIXALLERIA DE L'ALDEA
DEIXALLERIA DE L'AMETLLA DE MAR
DEIXALLERIA DE L'AMPOLLA
DEIXALLERIA DE ROQUETES
DEIXALLERIA DE XERTA
DEIXALLERIA DEL PERELLÓ


759,49 €
5.939,70 €
8.509,61 €
7.044,40 €
4.646,69 €
6.619,96 €
1.883,48 €
2.023,80 €
37.427,13 €

Cànon 2020
(Ingressos)
493,00 €
3.530,50 €
5.682,00 €
4.772,50 €
2.870,00 €
4.509,00 €
1.316,00 €
1.414,50 €
24.587,50 €

Quantitat
LIQUIDAR

a

266,49 €
2.409,20 €
2.827,61 €
2.271,90 €
1.776,69 €
2.110,96 €
567,48 €
609,30 €
12.839,63 €
Qua

ntitats expressades amb IVA inclòs.

Segon. Notificar aquest acord als Ajuntament afectats, procedint a la liquidació
corresponent
Tercer. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 5è.- Expedient 900/2021. Aprovació, si s'escau, de les liquidacions als
ajuntaments per la gestió de residus. - Liquidació sobrecost logístic per activitats
econòmiques usuàries de deixalleries any 2021.
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels ajuntaments
de la comarca en matèria de residus. Aquest servei el presta a través del seu ens

instrumental, COPATE. El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa
adjudicatària.
Arrel de successives reclamacions per part del contractista per desplegar una major
logística de la prevista al contracte, per part del COPATE es va analitzar la generació de
residus per a l’any 2020 i constaten que hi ha un desviament en la producció de residus a la
xarxa de deixalleries de COPATE respecte les previsions reflexades al PPTP que regeix el
contracte (basades en la producció de residus de 2016). Aquesta desviació, que es desigual
entre les deixalleries, es fa més palesa sobretot a les fraccions de voluminosos, de fusta i
de runa. Absorbir aquesta producció més alta de residus (un 22% més alta, amb +2.192
tones més de les previstes a la logística del contracte) implica la realització de més viatges
per part del contractista als diferents gestors autoritzats respecte els viatges previstos
inicialment, fent que hagin hagut de contractar un cinquè conductor de deixalleries.
Aquest augment està generat bàsicament per l’ús intensiu per part de grans generadors
de les instal·lacions de deixalleria. Cal tenir en compte que les deixalleries estan previstes
per a particulars i petits comerços, no per a grans productors o grans generadors. Aquestes
activitats econòmiques s’han de fer càrrec del cost d’eliminació i trasllat dels seus propis
residus.
Per part del COPATE s’indica que cal traslladar als ajuntaments usuaris els sobrecostos
associats a activitats econòmiques, juntament amb la informació desglossada per activitat,
de forma que puguin incorporar a les seves ordenances, si així ho creuen oportú, taxes
especifiques per als grans generadors usuaris de deixalleria per als propers exercicis. Els
ajuntaments també poden estimar prohibir l’entrada d’aquestes activitats i instar-les a que
contractin un gestor autoritzat privat.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de
Gestió Ambiental i Sector Primari, amb els vots a favor dels 10 membres presents del grup
comarcal d’ERC, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC, amb els dos membres del
grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre i amb el vot a favor del conseller comarcal de
Ciutadans, i amb l’abstenció dels 9 membres presents del grup comarcal de junts, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la liquidació de la despesa associada al sobrecost logístic per activitats
econòmiques usuàries de deixalleries, sent les quantitats referides al següent quadre:
Sobrecost logístic per l’admissió dels residus dels grans productors a la xarxa de
deixalleries de COPATE
DEIXALLERIA
L'ALDEA
L'AMPOLLA
ROQUETES
AMETLLA DE MAR

Sobrecost logístic

TOTAL

138,60 €
1.801,80 €
277,20 €
7.196,80 €
9.414,40

Segon. Notificar aquest acord als Ajuntament afectats, procedint a la liquidació
corresponent
Tercer. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 6è.- Expedient 955/2021. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col.laboració
entre el Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsià,Consell
Comarcal Ribera d'Ebre , Consell Comarcal Terra Alta, Ajuntament de Tortosa i
Ajuntament d'Amposta pel Projecte Sostre 360.

El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de data 30.07.2021, va aprovar, i posteriorment va
signar, el document “Addenda complementària al contracte programa entre el Departament
de Drets Socials i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de serveis socials, altres
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per implementar noves
mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda
COVID)”.
Aquest document preveu la implementació de la mesura 45.15. “Projecte Sostre 360º:
intervenció integral i comunitària d’atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al
carrer “
El Departament de Drets Socials impulsa el projecte marc d’implementació territorial
anomenat Sostre 360º, que consta d’un programa d’habitatge social protegit i recursos
residencials en l’àmbit del sensellarisme (housing first i altres) per a joves en situació de
vulnerabilitat i amb risc de viure al carrer. Aquest projecte es planteja des d’una perspectiva
sistèmica i se centra en un acompanyament personalitzat que compti amb el treball en
xarxa i multidisciplinari per superar la conflictivitat i evitar la cronificació de les situacions
crítiques.
El Departament de Drets Social ha previst la seva implementació a nivell territorial de Terres
de l’Ebre, per la qual cosa preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui conveniar
amb d’altres Àrees Bàsiques de Serveis Socials dins del Servei Territorial de Terres de
l’Ebre per a la prestació d’aquest servei .
El Consell Comarcal del Baix Ebre coneix la voluntats de les administracions de Terres de
l’Ebre, amb competències en matèria de serveis socials, de participar en el programa, per la
qual cosa considera que el marc per vehicular aquesta participació conjunta és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Atenció a les Persones, i amb unanimitat dels 23 membre presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb els consells comarcals del Montsià, la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta i amb els Ajuntaments d’Amposta i Torota, per a implementació del
PROGRAMA SOSTRE 360º, que s’annexa.
Conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Ebre Montsià, Consell Comarcal
del Montsià, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre,
Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Sostre 360º”
PARTS SIGNANTS
El Sr. Xavier Faura Sanmartín que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019.
El Sr. Joan Roig i Castell, que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell Comarcal
del Montsià, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019.
El Sra. Neus Sanromà i Samper, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del Consell
Comarcal de la Terra Alta, nomenada per acord de Ple de 15 de juliol de 2019.
La Sra. Gemma Carim Gironés, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre, nomenada per acord de Ple de 15 de juliol de 2019.
La Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament de Tortosa, nomenada per acord de Ple de 15 de juny de 2019. .

El Sr. Adam Tomàs i Roiget, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcalde president de
l’Ajuntament d’Amposta, nomenat per acord de Ple de 15 de juny de 2019.
Les parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i obligar-se, en
representació de les respectives administracions, i
MANIFESTEN
I. L’objectiu general del projecte Sostre 360º és implantar un programa d’habitatge social protegit o
recursos residencials en l’àmbit del sensellarisme (housing first et altri) per a joves en situació de
vulnerabilitat i risc de carrer, des d’una perspectiva sistèmica i amb un acompanyament
personalitzat que pugui beure del treball en xarxa i multidisciplinar per superar la conflictivitat i
evitar la cronificació de les situacions crítiques
II. El Projecte Sostre 360º inclou dues prestacions per 20 usuaris/es de Terres de l’Ebre:
a)

Prestació d’acompanyament especial per:



Majoritàriament persones joves majors d’edat entre 18 i 25 anys.



Majoritàriament nois immigrats de forma recent.



Majoritàriament persones de gènere masculí.



Alguns amb problemes d’addiccions i/o salut mental.



La majoria no disposen de NIE o tenen dificultats grans en la renovació de la documentació
(permisos de residència / treball)



Alguns han passat pel sistema de protecció a la infància, però els que ho han fet, la majoria
han tingut una estada intermitent i no exempta de situacions conflictives. I un cop assolida la
majoria d’edat no han mostrat cap vincle envers el sistema de protecció o adhesió cap a serveis
d’acompanyament a la vida adulta o sota el paraigües de serveis socials i serveis de salut
mental i addiccions.



La majoria dels que han passat pel sistema de protecció han tingut l’opció o bé de derivació a
l’ASJTET o bé se’ls hi ha prorrogat l’estada en els centres de protecció mitjançant mesures
assistencials dictades per la DGAIA.



Una part dels joves han estat derivats a recursos de sensellarisme o dispositius similars del
municipi però no han fet vinculació.



Una part dels joves amb historial de delictes lleus .

Aquest acompanyament es basa en:
1-Orientació formativa i laboral
Consisteix en:
1. Afavorir que la persona jove defineixi i executi el seu projecte professional, emmarcat dintre del
seu projecte vital i de futur: un procés de construcció de competència professional basat en la
pràctica d’identificar, transferir i experimentar les competències tècniques, de base i transversals.
2. Acompanyar als joves en el procés de formació i inserció laboral
3. Promoure un currículum formatiu orientat en dos àmbits: l’assoliment de competències
lingüístiques, que permetin al i la jove un bon desenvolupament i arrelament social, i potenciar
formacions de caràcter pràctic i enfocades a facilitar l’accés al món laboral.

2-Acompanyament en l’autonomia personal
Consisteix en:
4. Acompanyament socioeducatiu en el procés d’aconseguir l’exercici de la seva plena autonomia
i suport psicològic en les dificultats que es plantegin en la presa de decisions i les seves
conseqüències.
5. Suport a la vida quotidiana, en les rutines domèstiques i en hàbits saludables
6. Vetllar per la convivència dins del recurs habitacional, veïnat, barri i ciutat.
7. Articular i coordinar-se amb els agents comunitaris (treball en xarxa) per vincular l’usuari als
recursos de l’entorn en tots els àmbits (social, laboral, cultural, salut, relacions veïnals, )
3-Realitzar suport en processos administratius, legals i judicials
Consisteix en:
8. Acompanyar en l’obtenció de la documentació legal necessària per poder accedir a
diferents prestacions, serveis i recursos (empadronament...)
9. Acompanyar als i les joves en els tràmits necessaris per a la seva regularització
administrativa.
10. Suport en la gestió econòmica, per proporcionar a la persona jove orientació, assessorament i
seguiment en l’accés i la gestió dels diferents recursos econòmics als quals pugui tenir dret.
11. Orientació jurídica, oferint l’assessorament i el seguiment personal en l’exercici dels drets i
deures i interessos legítims de la persona jove, i a fer totes aquelles actuacions de suport en la
gestió de la seva documentació identificativa, de residència i treball que preveu la legislació vigent,
sempre que sigui possible.

4-Acompanyar en l’àmbit de la Salut
Consisteix en:
12. Facilitar l’accés a la xarxa sanitària normalitzada (CAP)
13. Acompanyar en l’inici dels processos de deshabituació a substàncies addictives.
14. Promoure la salut emocional i física.
15. Educar en la salut sexual i afectiva


Prospecció d’habitatge

-Realitzar prospecció d’habitatge
-Cercar alternatives d’habitatge

b)

Prestació d’habitatge.

El projecte amb la denominació “Sostre 360º” consisteix en un projecte marc d’acompanyament amb
joves migrants de vulnerabilitat social que es troben en una situació de risc d’exclusió social.
Aquestes prestacions s’executaran per un equip multidisciplinari que realitzarà un treball comunitari i
d’ intervenció en medi obert.

III) El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya vol implantar com a prova pilot a
Terres de l’Ebre, el projecte Sostre 360º d’intervenció integral i comunitària d’atenció social a joves
en situació de vulnerabilitat al carrer, per aquest motiu ha sol·licitat la col·laboració del Consell
Comarcal del Baix Ebre per prestar-lo al territori que gestionen els serveis territorials de les Terres de
l’Ebre.
El Departament ha previst que la prestació d’aquest servei podrà ser conveniada entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i les diferents àrees bàsiques del mateix servei territorial de Terres de l’Ebre,
per a una millor gestió del servei i aprofitament dels recursos
D’acord amb aquestes premisses, les parts acorden col·laborar amb el projecte “Sostre 360” (
d’acord amb el projecte adjunt)i, a aquest efecte, formalitzar el present conveni que es regirà d’acord
amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre, Consell Comarcal del Montsià , Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per a la realització del projecte Sostre
360.
Les administracions locals baix signants gaudiran d’aquest servei de l’1 d’octubre de 2021 fins al 31
de desembre de 2021. S’estableix la possibilitat de pròrroga per una anualitat fins el 31/12/2022,
sempre i quan el Consell Comarcal del Baix rebi el finançament del 100% del cost del servei per part
del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
L’àmbit territorial serà el corresponent a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre i els municipis
d’Amposta i de Tortosa.
Segona: Obligacions de les entitats locals i finançament.
-

Pel període octubre a desembre 2021 (fins el 31/12/2022, en cas de pròrroga)està previst
que el Consell Comarcal del Baix Ebre sigui l’encarregat d’implementar el projecte Sostre
360º a tot el territori de les Terres de l’Ebre a través de l’empresa adjudicatària del servei, un
cop tramitat el corresponent expedient de contractació.

-

El Departament de Drets Socials finança el 100% projecte durant l’exercici 2021 incorporantlo a l’addenda complementària al contracte programa entre el Departament de Drets Socials i
el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de serveis socials, altres programes i serveis
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per implementar noves mesures
extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la Covid-19 ( quarta addenda covid)
possibilitant que es pugui conveniar amb les altres àrees bàsiques de serveis socials dins
dels Serveis Territorials de Terres de l’Ebre.

-

L’entrada en el projecte Sostre 360º es farà sempre a través dels serveis socials bàsics del
Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal Ribera
d’Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta.
Els ens locals un cop detectat els casos els derivarà a la comissió gestora per valorar-ne la
seva situació.
Cada ens locals proposarà una persona de contacte per desenvolupar les actuacions que es
prevegin en el seu territori

-

Les Administracions signants d’aquest conveni es comprometen a participar, amb els
tècnics/ques que designin, a les reunions de la comissió gestora de casos (que determinarà
els participants en el projecte) i a les reunions de seguiment amb l’entitat adjudicatària de la
prestació.

Tercera. Comissió de seguiment.
o La comissió de seguiment estarà formada pels representants següents:
1. 1 representant tècnic per cada Consell Comarcal
2. 1 representant tècnic per cada ajuntament
3. 1 representant tècnic dels Serveis Territorials de Drets Socials.
4. 1 representant tècnic de l’entitat adjudicatària de desenvolupar el projecte
2. La comissió es reunirà un cop al trimestre.
3. El funcionament d’aquesta comissió es regirà pel que estableix l’art. 15 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les Administracions Públiques.
Quarta: Durada del Conveni
La durada d’aquest conveni es fixa de l’1 d’octubre de 2021 fins el 31 de desembre de 2021.
S’estableix la possibilitat de pròrroga per una anualitat fins el 31/12/2022, sempre i quant el Consell
Comarcal del Baix rebi el finançament del 100% del cost del servei pel Departament d’Afers Socials.
Cinquena. Incompliment
En cas que les parts incompleixin algun dels acords es resoldrà de forma automàtica .
Sisena. Règim de modificació del conveni
Serà l’establert en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
Setena. Jurisdicció
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, modificació, aplicació,
execució i/o resolució del present Conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciós administrativa.

Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord
PUNT 7è.- Expedient 914/2021. Donar compte de les línies fonamentals del
pressupost de l'exercici 2022.
Fets
1. La Intervenció comarcal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de l’exercici
següent abans del dia 14 de setembre de l’exercici en curs.
2. La Presidència va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2022.-2024 el
qual és la base per a la confecció de les línies fonamentals del pressupost.
3. La Presidència ha proposat les següents línies fonamentals.

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents

PREVISIÓ
2022

163.070,00
18.262.110,46
19.120,00
18.444.300,46

Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de
contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

1.337.573,70
1.337.573,70
5.000,00
500.000,00
505.000,00
20.286.874,16
2022
5.804.411,77
11.388.673,76
6.000,00
1.208.092,32
18.407.177,85

0,00
1.844.196,31
0,00
1.844.196,31
5.000,00
30.500,00
35.500,00
20.286.874,16

4. La Presidència ha resol iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost així com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
5. La intervenció ha emès:
INFORME FAVORABLE
INFORME DESFAVORABLE
2. Fonaments de dret
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions
locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans
del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici
següent, que han de contenir almenys la següent informació:


Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de
les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.



Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant

dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.


Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel
que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals
rúbriques.



Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.



Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmicafinancera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les
seves funcions.
PROPOSO:
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de
contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9

PREVISIÓ
2022

163.070,00
18.262.110,46
19.120,00
18.444.300,46
1.337.573,70
1.337.573,70
5.000,00
500.000,00
505.000,00
20.286.874,16
2022
5.804.411,77
11.388.673,76
6.000,00
1.208.092,32
18.407.177,85

0,00
1.844.196,31
0,00
1.844.196,31
5.000,00
30.500,00

Despeses financeres
DESPESES TOTALS

35.500,00
20.286.874,16

2. Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
a) Compleixen l’estabilitat pressupostària
b) Incompleixen la regla de la despesa
c) Compleixen l’equilibri pressupostari
d) Compleixen l’anivellament pressupostari
e) Compleixen l’objectiu del deute

3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici
actual són les següents:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
LÍNIES
LIQUIDACIÓ VARIACIÓ FONAMENTALS
2021
2021-2022
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
127.375,72
28,02%
163.070,00
17.390.638,62
5,01%
18.262.110,46
9.559,85 100,00%
19.120,00
17.527.574,19
5,23%
18.444.300,46
0,00
0,00
572.384,84 133,68%
1.337.573,70
572.384,84 133,68%
1.337.573,70
780,00 541,03%
5.000,00
500.000,00
780,00 64643,59%
505.000,00
18.100.739,03
12,08%
20.286.874,16

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2021
2021-2022
5.221.833,54
11,16%
10.313.634,78
10,42%
5.949,42
0,85%
1.948.102,88
0,0
17.489.520,62
5,25%
687.754,25 168,15%
0,00
687.754,25 168,15%
780,00 541,03%
30.118,61
1,27%
30.898,61
14,89%
18.208.173,48
11,42%

2022
5.804.411,77
11.388.673,76
6.000,00
1.208.092,32
0,00
18.407.177,85
1.844.196,31
0,00
1.844.196,31
5.000,00
30.500,00
35.500,00
20.286.874,16

Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de
finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

-195.073,60
-272.389,44
1.876.332,86
1.800.000,00
76.332,86
10,71%

955.183,37

25,03%
0,00%
615,38%
18,82%

485.683,37
2.346.072,18
1.800.000,00
546.072,18
12,72%

4. Encarregar a la Intervenció comarcal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament
d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
PUNT 8è.- Expedient 622/2021. Donar compte sobre el període mig de pagament i
Informació de morositat . Segon trimestre exercici 2021.
INFORME D’INTERVENCIÓ
D’acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i
l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el
preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou
el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini.
L'informe trimestral contemplarà la totalitat dels pagaments realitzats en el 1r trimestre de
2020 i, a totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament a final del
mateix.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la
Corporació, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la CCAA.
QUART. Legislació aplicable
5. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per

la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
6. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
A la vista d'això, emeto el següent
INFORME
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual
s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:
Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors.
16.
17.
18.
19.

I. Pagaments Realitzats en el Període
Pagos realizados en el periodo
Entidad

Periodo Medio
Pago (PMP) (días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Número de Pagos Importe Total Número de Pagos Importe Total
Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

42,04
23,21
15,93

320
79
7

720.330,78
71.353,15
1.290,87

7
0
0

II. Interessos de demora Pagats en el Període:

Codi Entitat

Entitat

Interessos de demora
pagats dintre període
Tipus
Comptabilitat Nombre de
Import Total
pagaments

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

Limitativa

0

0

09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L.

Empresarial

0

0

09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Limitativa

0

0

644.426,20
0,00
0,00

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del

Període:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Periodo Medio
al
Final
del
Periodo
al Final del Periodo
Pago Pendiente
(PMPP) (dias) Número de Operaciones Importe Total Número de Operaciones Importe Total

Entidad

Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

38,02
26,89
0

31
29
0

228.252,74
17.784,66
0,00

0
0
0

0
0
0

III. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors
Períodes de PMP inclosos

PMP (dies)

2n. trimestre any 2021

32,36

PUNT 9è.- Expedient 623/2021. Donar compte de la informació execució trimestral
2021, segon trimestre.
Informe de subministrament d¹informació trimestral corresponent al segon trimestre del 2021

1.

ANTECEDENTS

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

2.

FONAMENTS DE DRET

▪

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes enla LOEPSF (OM).

•

Llei Orgànica 2/2012,de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF)

•

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

3.

INFORME

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

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

- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,
-- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament,
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de
la despesa i del límit del deute
- a informació relativa a la plantilla de personal.
Aquest informe s'emet amb la informació disponible a 31 de març de 2021. La informació
corresponent al Consell Comarcal del Baix Ebre i del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre
i Montsià s’ha extret de les dades que consten en aquesta intervenció, la informació de Baix Ebre
Innova, SL es la facilitada per la societat.
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
3.1. Personal
A data 30/06/2021 el Consell Comarcal del Baix Ebre, i la societat mercantil classificada com a
administracions públiques, tenen les plantilles de personal d'acord amb la següent distribució :
Les variacions de personal produïdes en aquest trimestre, són les següents:
Les variacions de personal produïdes en aquest trimestre, són les següents:
Ens
Consell Comarcal del Baix Ebre

Altes
11

Baixes
17

Motiu
Altes:

- interinitat
- obra o servei

9
2

- fi contracte
- excedència

16
1

Baixes:

Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià
Baix Ebre Innova, SL

0

0

0

0

3.2. Indicadors pressupostaris
3.2.1. L’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al final del segon trimestre del
2021 és el que es detalla a continuació:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2. Exercicis tancats :

19.725.837,68
2.176.509,16
21.902.346,84
6.738.778,62
2.287,34
2.287,35
5.238.963,81
1.499.814,81

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

4.682.901,09
12.067,64
2.922.631,46
1.748.201,99

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:
3.248.016,80
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

204.055,41
900,00
204.955,41
49.775,65
42.326,26
7.449,39

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

29.148,79
0,00

Recaptació:

7.748,79

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

21.400,00

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

28.849,39

BAIX EBRE INNOVA, S.L.
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:

162.075,31
0,00

Pressupost definitiu d’ingressos:

162.075,31

Drets reconeguts nets:

267.724,71

L’execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha executat en un 30,77
% pel que fa a ingressos corrents mentre que els ingressos tancats s’han executat en un 62,41 %
L’execució dels ingressos corrents del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià en
un 24,29 % i els tancats en un 26,58%
Les previsions de Baix Ebre Innova, S.L han sobrepassat els ingressos previstos en un 169.19 %.
Tots aquestes execucions suposen en termes consolidats un 31,69 %, per baix del 50 % que s’hauria
d’obtenir a la meitat de l’exercici.
La baixa execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre es degut a que els
ingressos de capítol 7 transferències de capital són subvencions o convenis amb la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona els quals no s’han percebut part dels ingressos corresponents i
el capítol 9 passius financers són previsions de préstecs que no s’han executat. El capítol 4 s’ha
executat en un 34,93 % la qual cosa es troba per baix de la previsió inicial d’ingressos d’acord amb la
prestació de serveis prestats.
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià presenta una execució d’ingressos del
24.29 % atès que els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya es liquiden per mesos un cop
justificat la despesa corrent i el conveni amb Diputació de Tarragona que es justifica a finals de
l’exercici.
Pel que fa a l’execució de Baix Ebre Innova, S.L. suposa un 169,19 % dels ingressos inicialment
previstos degut a l’atorgament de més cursos dels previstos inicialment.
3.2.2. L’execució del pressupost de despeses, en termes acumulats, al final del segon trimestre del
2021 és el que es detalla a continuació:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

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

19.725.837,68
2.176.509,16
21.902.346,84
8.023.123,61
8.023.123,61
7.467.303,14
6.117.737,35
6.117.737,35
1.349.565,79

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

2.617.885,98
0,00
2.592.753,88
25.132,10

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

1.374.697,89

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:

204.055,41

Modificacions de despeses:

900,00

Pressupost definitiu de despeses:

204.955,41

Obligacions reconegudes:

83.035,60

Despeses pagades:

74.096,36

Obligacions pendents de pagament:

8.864,24

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

0,00

Pagaments realitzats:

2.587,78

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

BAIX EBRE INNOVA, S.L.
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:

2.587,78

0,00
8.864,24

162.075,31
0,00
162.075,31
161.012,48

L’execució del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha executat en un
34,09 %, el del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià en un 40,51 % i el de Baix
Ebre Innova en un 99,34 %
La baixa execució del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Baix Ebre es degut
principalment a les despeses imputades en el capítol 6 d’inversions, amb una execució del 4,76 %,.
La resta d’execució de despeses es troba lleugerament per baix de la previsió realitzada en el
pressupost.
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià s’ha executat en un 40,51 % la qual
cosa ens indica un bon desenvolupament a finals de trimestre per baix del previst.

Baix Ebre Innova, S.L. ha executat un 99,34 % degut a una major realització de cursos que s’hauran
de reflectir en el pressupost previst mitjançant una modificació.
3.2.3 La situació de la tresoreria al final del segon trimestre del 2021 és la següent:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE:

La tresoreria evidencia un alt grau d’utilització de les pòlisses concertades per import d’1.800.000,00
€ degut a la diferència entre el pendent de pagament d’exercicis tancats que és de 25.132,10 € i el
pendent de cobrament que és d’1.748.201,99 €.
També hi ha un desfasament de 878.773,54 € més de despeses pagades del pressupost corrent.
La utilització de la pòlissa és necessària per al compliment del PMP encara que en el que portem
d’exercici no s’ha aconseguit arribar a l’objectiu fixat per la normativa del màxim de 30 dies degut a
l’endarreriment en el pagament de certes factures per les tensions puntuals de tresoreria motivades
per la manca de previsions en els ingressos ja que la Generalitat no programa amb suficient
antelació.
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

La tresoreria de l’exercici, de moment, és suficient per fer front als pagaments mensuals sense haver
de recórrer als avançaments del Consell Comarcal.
3.3. Morositat
Els períodes mitjos de pagament són els següents:

Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Pago (PMP) (días) Número de Pagos Importe Total
Número de Pagos Importe Total

Entidad
Cm. Baix Ebre

42,04

320

720.330,78

7

Baix Ebre Innova, S.L.

23,21

79

71.353,15

0

-

C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

15,93

7

1.290,87

0

-

Entitat
Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

644.426,20

Interessos de demora pagats
en el període
Nombre de
Import Total
pagaments
0
0
0
0
0
0

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Periodo Medio
Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago Pendiente Número de Operaciones Importe Total Número de Operaciones Importe Total

Entidad
Cm. Baix Ebre

38,02

31

228.252,74

0

0

Baix Ebre Innova, S.L.

26,89

29

17.784,66

0

0

0

0

C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

0

0

Perídoes PMP inclosos

-

PMP (días)

Segon trimestre 2021

32,36

El període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2021 supera el termini establert per
la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures contra la morositat en
operacions comercials, que fixa aquest rati en 30 dies. Aquest fet s’ha originat per la manca de
tresoreria suficient per fer front a les despeses compromeses.
3.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu:
3.4.1. D'acord amb les previsions de liquidació s'obté al tancament de l'exercici una capacitat de
finançament.

Entidad

09-43-003-RR000 Cm. Baix
Ebre

Ingreso

Gasto

no financiero
(1)

no financiero
(1)

21.067.734,34

21.834.205,84

Ajuste S. Europeo Cuentas
(2)

Financ.
Entidad

Ajustes

Ajustes por

propia
Entidad

operaciones
internas

-8.457,63

Capac./Nec.

0

-774.929,13

3.4.2. La Regla de la despesa calculada d'acord amb les previsions de tancament a 31 de desembre,
es preveu que es compleix la regla de la despesa.
Concepto: Estimación del Resultado
Importe Ajuste
operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1
aplicado al saldo
Identificador
a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final presupuestario inicial
del ejercicio
2021 (+/-)

Estimación de los
ajustes
a aplicar a los
importes
de ingresos y

gastos a
final del
ejercicio.
GR000
GR000b
GR000c
GR001
GR002
GR002b
GR006
GR006b
GR015
GR009
GR004
GR003
GR016
GR017
GR018
GR012
GR013
GR014
GR008
GR008a
GR008b
GR010
GR019
GR020
GR021
GR99
Total

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009
(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios
distintos a 2008 y 2009
Intereses
Diferencias de cambio
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación
Local (2)
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)
Dividendos y Participacion en beneficios
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union
Europea
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)
Operaciones de reintegro y ejecucion de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelacion de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de
aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden
HAC/1364/2018)
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociacion publico privada (APPs)
Inversiones realizadas por la corporación local por
cuenta de otra Administracion Publica (3)
Prestamos
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a
presupuesto
Consolidación de transferencias Con otras
Administraciones Públicas
Otros (1)
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

0,00
0,00
-8.457,63
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00
1.007.725,66

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
999.268,03

0,00
0,00

3.4.3. Les dades d'endeutament es reflecteixen en els quadres següents:

Dades a 30 de juny de 2021

CONCEPTE

DEUTE VIU A
FINAL DEL
TRIMESTRE
VENÇUT

Deutes a curt termini ( operacions de
tresoreria )

927.965,57

Deutes a llarg termini ( operacions
amb entitats crèdit )

101.439,08

VENCIMENTS PREVISTOS 3r TRIMESTRE
2021
JULIOL

AGOST

SETEMBRE

5.020,82

0,00

0,00

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

Amortitzacions previstes

Préstec inversions 2007 ( LA CAIXA )
Nou préstec CITBE
Préstecs inversions 2021

IMPORT
CONCERTAT
150.253,02
160.000,00
374.944,00

2022
2023
2024
10.016,87
0,00
0,00
20.243,62 20.386,53 20.530,44

2025
0,00
5.155,21

2026
0,00
0,00

2027
0,00
0,00

2028
0,00
0,00

2029
0,00
0,00

2030
0,00
0,00

2031
0,00
0,00

37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40
67.754,89 57.880,93 58.024,84 42.649,61 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40

4.

CONCLUSIONS

El Consell Comarcal, en termes acumulats al segon trimestre de 2021, es preveu que incompleixi
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa al tancament de l’exercici. No obstant
això, el compliment dels objectius dependrà del ritme d’execució de les inversions i actuacions
finançades amb subvencions finalistes.
La Corporació no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest incompliment és solament
informatiu degut a la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021.
En relació a l’objectiu del deute viu, el nivell d’endeutament previst a 31 de desembre de 2021
considerant una total disposició de les pòlisses actuals i la concertació dels préstecs previstos en el
pressupost s'estima de l’11,75 %.
No es compleix el període mig de pagament a proveïdors.
L'execució dels pressupostos de manera general està per baix de les previsions definitives excepte
en el cas de Baix Ebre Innova que s’haurà d’adaptar el pressupost a l’execució real.

PUNT 10è.- Expedient 925/2021. Aprovació, si s'escau, del 9e expedient de
modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2021.
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent
pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats, quedant acreditat que la
resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat
en la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució.
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement
la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul l'Estabilitat
Pressupostària.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de
Governació, i amb unanimitat dels 23 membre presents, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec a nous
ingressos comunicats, d'acord amb el següent resum per capítols:
a) Modificació del pressupost de la Corporació
Crèdit extraordinari

Aplicació
Descripció
pressupostària
GOV
925 48901 Subvenció colla gegantera de Tortosa
GOV
925 48902 Premis concursos taula salut mental
CIDTBE
432 22606 Congrés turisme audiovisual TerresLab
TOTAL

Import
1.500,00
300,00
800,00
2.600,00

Suplement de crèdit
Aplicació
pressupostària
SOC
241 14300
SOC
241 16006
ADMIN
920 48906

Descripció
Personal pràctiques garantia juvenil
Seguretat social garantia juvenil
Aportació entitats municipalistes
TOTAL

Import
17.087,47
5.391,08
600,00
23.078,55

Transferències en augment
Aplicació
pressupostària
ENSE
326
46201
ENSE
326
46202
ENSE
326
46203
ENSE
326
46204
ENSE
326
46205
ENSE
326
46206

Descripció
Subv. Escola de música l'Ametlla
Subv. Escola de música Deltebre
Subv. Escola de música Paüls
Subv. Escola de música el Perelló
Subv. Escola de música Tortosa
Subv. Escola de música EMD de Jesús
TOTAL

Import
4.250,00
3.250,00
2.900,00
3.650,00
4.400,00
3.550,00
22.000,00

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb nous ingressos comunicats sobre els totals previstos
en alguns conceptes del Pressupost corrent i el romanent de tresoreria per a despeses
generals, en els següents termes:
Majors ingressos
Concepte
Descripció
45056
SOC. Programa garantia juvenil
87000
Romanent de tresoreria despeses grals
TOTAL

Import
22.478,55
3.200,00
25.678,55

Transferències en disminució
Aplicació
Descripció
pressupostària
ENSE
326 46200 Ajuntaments, subvencions música
TOTAL

Import
22.000,00
22.000,00

b) Modificació del pressupost de Baix Ebre Innova, SL
Crèdit extraordinari
Aplicació
pressupostària
VIVER
433 20200
VIVER
433 21200

Descripció
Arrendament instal·lacions
Manteniment edifici
TOTAL

Import
10.890,00
5.345,20
16.235,20

Suplement de crèdit

Aplicació
pressupostària
VIVER
433 20300
VIVER
433 22100
VIVER
433 22101
VIVER
433 22606
VIVER
433 22706
VIVER
433 22799
VIVER
433 35900

Descripció
Arrendament maquinària
Energia elèctrica
Aigua
Cursos FOAP
Treballs tècnics professorat cursos
Altres treballs
Serveis bancaris
TOTAL

Import
2.700,00
3.000,00
600,00
28.200,00
76.347,40
6.250,00
950,00
118.047,40

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb nous ingressos comunicats sobre els totals previstos
en alguns conceptes del Pressupost corrent

Concepte
Descripció
45082
Subv. Dep de Treball
46503
Encàrrec gestió CC
TOTAL

Import
127.812,60
6.470,00
134.282,60

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 demorarho a exercicis posteriors.
b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà
de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de
la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho
i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si

durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
PUNT 11è.- Expedient 916/2021. Aprovació, si s'escau, del Pla d'acció resultant de
l'auditoria a Baix Ebre Innova, SL, exercici 2020.
En data 14 de desembre de 2020 per part de la Intervenció es va elaborar el pla anual de
control financer de l’exercici 2021 i es va elevar al Ple per al seu coneixement en data 18 de
desembre de 2020.
En l’esmentat pla s’inclou la realització de l’auditoria de compliment i operativa a la societat
Baix Ebre Innova, SL.
La gerència de la Corporació va resoldre contractar la Sra. Immaculada Rius Andrés per a
l’execució dels treballs i es van lliurar a la Corporació en data 30 de juny de 2021.
La interventora comarcal ha elevat al Ple del Consell els informes d’auditoria de comptes i
compliment en data 29 de juliol de 2021,
Correspon al President de la Corporació la formalització d'un pla d'acció que determini les
mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments que es
posin de manifest en l'informe resum.
El Pla d'Acció s'elaborarà en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe
resum al Ple i contindrà les mesures de correcció adoptades, el responsable d'implementarles i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Corporació
com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les quals exerceixi
la tutela.
A la vista dels resultats obtinguts i de les recomanacions proposades en l'informe d’auditoria
es desenvolupa el present Pla d'Acció, que el President d'aquesta Entitat, sotmet a informe
de la comissió.
Per complir amb la finalitat d'aquest Pla i superar les febleses posades de manifest en la
gestió del control d'aquesta Entitat es proposa l'adopció d'un paquet de mesures correctores
indicant el responsable d'implementar-les d'acord amb un calendari d'actuacions que
permeti executar-les i solucionar les deficiències observades.
És, per tant, finalitat d'aquest document la planificació i engegada de les línies d'acció a
aplicar en aquelles àrees o sectors de la gestió econòmica i financera de l'Entitat identificats
com a prioritaris o més significatius per aconseguir esmenar els defectes detectats.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de
Governació, i amb unanimitat dels 23 membre presents, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
Primer. Conèixer i validar el Pla d'acció que determina les mesures a adoptar per esmenar
les febleses, deficiències, errors i incompliments en la gestió de la societat BAIX EBRE
INNOVA, SL, que es posen de manifest en l'informe resum.
Segon. Traslladar el pla d'acció a l'òrgan interventor d’aquest Consell Comarcal, que
valorarà la seva adequació per solucionar les deficiències assenyalades i en el seu cas els
resultats obtinguts, i informarà al Ple sobre la situació de la correcció de les febleses
posades de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que el Ple realitzi un
seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de les gestió
econòmic financera.

PUNT 12è.- Expedient 802/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i la convocatòria
d'ajuts per assistència a llars d'infants, curs 2021-2022.

El passat 28 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 dins l’àrea d’ensenyament, destinada a
l’atorgament d’ajuts per a alumnes que assisteixen a llars d’infants, públiques o privades de
la comarca del Baix Ebre, degudament autoritzades pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per tal de contribuir al pagament de l’assistència, amb l’objectiu
de garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants
dins del sistema educatiu.
Aquests ajuts s’atorguen anualment, amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i amb unanimitat dels 23 membre presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per
alumnes que assisteixin a llars d’infants, públiques o privades de la comarca del Baix Ebre,
curs escolar 2021-2022
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter
individual per a l’assistència a llars d’infants, curs escolar 2021/2022

1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per alumnes que assisteixin a
llars d’infants, públiques o privades de la comarca del Baix Ebre, degudament autoritzades pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal de contribuir al pagament de
l’assistència a llars d’infants, amb l’objectiu de garantir un correcte procés d’escolarització i
aconseguir una plena integració dels infants dins del sistema educatiu.

2. Finançament de la convocatòria
Amb càrrec a la partida 2021-326-48002 del pressupost i, si s’escau, la corresponent partida
pressupostària de l’exercici vinent.
L’atorgament d’aquests ajuts quedarà supeditat a la disponibilitat pressupostària.

3. Beneficiaris i requisits generals
Podran sol·licitar l’ajut per a l’assistència a llars d’infants els alumnes:

a) Estar matriculat en una a llar d’infants, pública o privada, degudament autoritzades pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o a escola rural que tinguin
implantat el primer cicle d’educació infantil mitjançant la signatura del corresponent
conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

b) Hauran de presentar la sol·licitud i la documentació de l’article 5 en els terminis i la forma
establerts en aquesta convocatòria davant la llar d’infants corresponent.

c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d’altres administracions o d’un altre ens

públic o privat.

d) No superar el llindar de renda. Amb caràcter general podran accedir a la convocatòria les
famílies que tinguin una renda familiar per sota del llindarsegüent, tenint en compte el
nombre de membres computables de la unitat familiar:

Membres computables de la
unitat familiar
Unitats familiars de 2 membres
Unitats familiars de 3 membres
Unitats familiars de 4 membres
Unitats familiars de 5 membres
Unitats familiars de 6 membres
Unitats familiars de 7 membres
Unitats familiars de 8 membres
Unitats familiars de 9 membres

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

e) No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb
un volum de negoci no superior a 155.000 €, calculat sumant els volums de negoci de
tots els membres computables de la unitat familiar.

f) No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats
familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el
saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres
computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o
rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas,la renda bàsica d’emancipació, no
superi 1.700€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€ dels premis en
metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions
aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals,
urgents i bàsiquesde subsistència.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la
normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de
2020.
Queden exclosos els alumnes que assisteixen a centres de suport familiar, ludoteques o altres
centres que no estiguin autoritzats pel Departament d’Educació.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació
d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal
acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions.

4. Sol·licitud i lloc de tramitació
4.1. Sol·licituds
Els interessats presentaran les seves sol·licituds, mitjançant el model d’imprès normalitzat, davant
la llar d’infants, aquest imprès es facilitarà a les llars d’infants i també es podrà sol·licitar a la
Oficina del Registre del Consell Comarcal o bé es podrà descarregar a l’apartat “Àrees d’actuació
– Ensenyament” de la pàgina web www.baixebre.cat
Si es sol·licita l’ajut per a més d’un alumne de la mateixa unitat familiar, es formularà en un únic

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

4.2. Llocs de tramitació
El responsable de la llar d’infants presentarà les sol·licituds dels interessats, amb la documentació
corresponent, via telemàtica.

5. Dades i documentació per tramitar la sol·licitud
5.1. Dades necessàries
D’acord amb l’article 28.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu de les
administracions públiques, la presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització de tots i
cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui
comprovar la veracitat de les dades aportades així com sol·licitar a altres administracions
públiques informació relativa a la seva identificació, ala renda i patrimoni familiar, a la convivència
o altres dades que siguin necessàries per a la resolució de la sol·licitud de l’ajut, la qual haurà
d’estar degudament signada pels majors d’edat.
Per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui obtenir les dades que consten al padró,
caldrà que el sol·licitant declari de forma responsable a la sol·licitud, que disposa de la
documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les
persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud, amb l’única finalitat
de resoldre el tràmit.

5.2. Documentació per tramitar la sol·licitud
A més de l’imprès de la sol·licitud degudament emplenada i signada per tots els membres de la
unitat familiar majors d’edat, s’ha de presentar:

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

-

DNI/NIE (targeta identificativa per a estrangers) vigent de tots els membres de la unitat
de convivència. En cas de presentar NIF o certificat de registre de la Unió Europea,
caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o document on consti la fotografia. En el cas dels
membres estrangers d’una unitat familiar, la presentació del passaport no serà vàlida a
efectes de la valoració ordinària de la sol·licitud.

-

Volant de convivència o d’empadronament col·lectiu expedit per l’ajuntament
corresponent.

-

Declaració de renda de l’exercici 2020 dels membres computables de la unitat familiar.

En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en funció de
la font o fonts d’ingressos:

-

Informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

-

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

-

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

actualitzat.

-

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

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

5.2.2. Documentació complementària de situacions específiques de la unitat
familiar (en cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries no cal aportar-la).

-

Família nombrosa. Caldrà acreditar la circumstància amb el títol de família
nombrosa, vigent en el moment de la seva presentació.

-

Família monoparental –quan la família està formada pel mare/pare sol/a amb infant/s,
sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella. L’acreditació es farà
mitjançant el títol de família monoparental. El títol haurà de ser vigent en el moment
de la seva presentació.

-

Infants en acolliment. S’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

-

En cas que tots dos progenitors treballin: s’acreditarà mitjançant certificat de la vida
laboral actual.

-

Discapacitat: s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per
un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Drets
Socials, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

-

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

-

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

-

Les sol·licituds susceptibles d’informe social, preferentment, hauran d’anar
acompanyades pel mateix en el moment de la seva presentació.

En cas que la documentació relacionada en els punts 5.2.1 i 5.2.2, d’aquest article, no hagi variat
respecte de la presentada en anteriors convocatòries d’ajuts per a l’assistència a llars d’infants, no
caldrà aportar-la novament, ja que s’entendrà vàlida i vigent la documentació que ja disposa el
Consell Comarcal del Baix Ebre. En aquest cas, s’haurà d’indicar aquest fet a la sol·licitud
marcant la declaració corresponent.

5.2.3. Documentació a aportar per les llars d’infants
El responsable de la llar d’infants presentarà les sol·licituds dels interessats, amb la
documentació corresponent, via telemàtica, juntament amb la següent documentació:

1) Relació dels alumnes matriculats que sol·licitin l’ajut per a l’assistència a llars d’infants,
degudament segellada per la direcció de la llar d’infants, d’acord amb el model establert, en la
que s’indicarà la quota mensual de cada alumne.

2) Documentació acreditativa de la situació legal de la llar d’infants on consti el número de
registre del Departament d’Educació.

3) Dades del número de compte per tal d’efectuar el pagament de l’ajut. Es pot acreditar per
qualsevol mitjà que deixi constància del número i el seu titular, d’acord amb elmodel
establert.

6. Termini de presentació i esmena de sol·licituds
6.1. Termini de presentació
El termini per presentar la sol·licitud via telemàtica serà del 4 al 11 d’octubre de 2021 (ambdós
inclosos)

6.2. Presentació en període extraordinari
Podrà optar als ajuts durant el període extraordinari l’alumnat que compleixi els requisits esmentats
en el punt 3 i no hagin presentat la sol·licitud en el període ordinari, sempre i quan la dotació
pressupostària disponible ho permeti.
El període extraordinari per presentar les sol·licituds serà del 10 al 14 de gener de 2022.
No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquests terminis.

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

7. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
Per a l’atorgament dels ajuts per a l’assistència a llar d’infants es tindrà en compte la puntuació
general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar, les situacions
específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.
Es podran atorgar ajuts del 35%, 50%, 75% o 100% sobre el cost de la quota mensual. Aquesta
quota que la llar haurà comunicat prèviament al Consell Comarcal del Baix Ebre, es mantindrà al
llarg del curs i no es podrà modificar a l’alça. L’import de l’ajut concedit per alumne no superarà, en
cap cas, els 125€ mensuals.
En cas de modificació de la quota a la baixa les llars d’infants hauran de comunicar l’import de la
baixa parcial corresponent.
L’import màxim de l’ajut dependrà del pressupost assignat i el nombre de sol·licituds favorables,
amb un màxim d’11 mesos de setembre a juliol per a les llars d’infants públiques o privades
autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, excepte quan es tracti
de llars d’infants rurals autoritzades, que serà de 9 mesos.
Els ajuts atorgats derivats de les sol·licituds presentades en el període ordinari, tindran efectes
retroactius, en cas que l’adjudicació sigui posterior a l’inici del curs.
Els ajuts atorgats derivats de les sol·licituds presentades en el període extraordinari, tindran
efectes a partir del mes de febrer de 2022.
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:

1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computablesels
progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el
sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys ique convisquin en
el domicili familiar a 31 de desembre de 2020 o els de més edat, quan es tracti de persones amb
discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva
residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell
que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre
computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual
s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es consideraran
membres de la unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus progenitors, encara que no
convisquin, i els fills comuns d’aquests.
b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent al
que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència
masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de
les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm.5123-2.5.2008).
Càlcul de la renda familiar:
El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes
corresponents a l’exercici 2020 de cada un dels membres computables de la família que obtingui
ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb
la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració
per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manerasegüent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els
saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors a l’any
2020, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels quatre anys anteriors a integrar a
la base imposable de l’estalvi.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no
hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el
procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es
restaran els pagaments efectuats a compte.

b) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es dedueix
el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la
família, que no incloguin els sustentadors principals.

7.1.

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar

Les sol·licituds presentades d’acord amb les bases s’avaluaran en funció del nivell derenda de la
unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s’establiràd’acord amb
el següent:

- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts.
- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts.
- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcularà
proporcionalment.
Renda límit = 1,5 * IRSC + (1.500,00 EUR x (MUF-1))
(IRSC) Índex de renda de suficiència de Catalunya (MUF)

Membre de la unitat familiar

7.2.

Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per
l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els
quals s’hauran d’acreditar fefaentment, d’acord amb l’article 5.2.

Família nombrosa general
Família nombrosa especial

1,5 punt
3 punts

Família monoparental general

1,5 punt

Família monoparental especial
Existència d’infants en acolliment en la unitat familiarextensa o
aliena
Progenitors en actiu
Condició de discapacitat de fins a un 33%
Condició de discapacitat de més d’un 33%

3 punts
3 punts
2 punts
3 punts
4 punts

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

7.3.

Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

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

Situació de risc social

10 punts

Situació de risc social greu

15 punts

8. Procediment de tramitació
Un cop rebuda la sol·licitud per part l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, es
comprovarà que s’adjunti la documentació que es considera obligatòria per tramitar la
sol·licitud.
Si la documentació és correcta i complerta es passarà a avaluació per al seu atorgament. En
cas de mancar algun d’aquests documents obligatoris es sol·licitarà la seva esmena i, un
cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.
El termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de
la notificació efectiva.
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, s’entendrà que
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
9. Valoració dels ajuts
Les sol·licituds presentades d’acord amb les bases s’avaluaran en funció dels barems
determinats a les clàusules 7.1., 7.2. i 7.3.
Ajuts del 35%, 50% i el 75% del cost de la llar d’infants

- Totes aquelles sol·licituds que no superin els llindars excloents esmentats a l’article 3d, i
que no siguin susceptibles de rebre l’ajut al 100%, es calcularan per l’agregació dels punts
obtinguts pels diferents conceptes especificats en els articles 7.1, 7.2 i 7.3. Fet aquest
càlcul, les sol·licituds s’ordenaran de major a menor puntuació i es podran atorgar ajuts al
75%, 50% o 35% correlativament, fins esgotar reserva de crèdit destinada a aquest
concepte.
Ajuts del 100% del cost de la llar d’infants
Requisits:
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- No superar el llindar de renda familiar següent:
Membres computables de la
unitat familiar
Unitats familiars de 2 membres

Llindar de renda
5.780,64 €

Unitats familiars de 3 membres

6.780,64 €

Unitats familiars de 4 membres

7.780,64 €

Unitats familiars de 5 membres

8.780,64 €

Unitats familiars de 6 membres

9.780,64 €

Unitats familiars de 7 membres

10.780,64 €

Unitats familiars de 8 membres

11.780,64 €

Unitats familiars de 9 membres

12.780,64 €

- Assolir una puntuació de 15 punts en els àmbits socials dels articles 7.2 i 7.3.
10. Concessió dels ajuts

10.1. Dotació pressupostària
L’import màxim destinat als ajuts per a l’assistència a llars d’infants està condicionat a la partida
pressupostària, d’acord amb el conveni signat amb la Diputació de Tarragona.

10.2. Adjudicació
L’adjudicació dels ajuts es durà a terme durant el curs escolar 2021-2022 i serà resoltaper la
presidència el Consell Comarcal del Baix Ebre.
11. Notificació
Les concessions i denegacions dels ajuts es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a
l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud i a les llars d’infants o ajuntaments, via
e-NOTUM.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de
la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en el
document d’autorització signat pel sol·licitant.
L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la
seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon
mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.
La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la
posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es
comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.
12. Adjudicació per romanent de crèdit
En el cas que, un cop resolta la convocatòria d’ajuts i en el transcurs de l’exercici, per
qualsevol circumstància, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podran
atendre les sol·licituds que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, hagin quedat
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sense ajut.

13. Baixes i renúncies
Quan un alumne beneficiari de l’ajut per a l’assistència a llars d’infants renunciï a l’ajut o es
doni de baixa, parcial o definitiva, de la llar d’infants, els responsables de la llar d’infants
corresponent, comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix Ebre el mateix dia de produirse la circumstància, d’acord amb el model establert. Aquest fet implicarà la pèrdua de l’ajut
a partir de la data de la seva comunicació.
En el cas de trasllats dins de la comarca, la llar d’infants de procedència haurà de comunicar
la data de la baixa definitiva i la llar d’infants de destí haurà de comunicar la nova quota a
pagar per l’alumne, així com la data de la matrícula, d’acord amb els models establerts.
14. Justificació i pagaments dels ajuts
La justificació mensual dels ajuts la tramitarà el responsable de la llar d’infants corresponent
i en el seu detriment l’ajuntament corresponent, d’acord amb el model establert.
Les justificacions es faran arribar mensualment a l’Àrea d’Ensenyament del Consell
Comarcal abans del dia 10 del mes següent al que es justifica, a l’apartat instància genèrica,
a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre http://www.seue.cat/web/ccbaixebre excepte les justificacions de juny i juliol que s’hauran de presentar,
conjuntament, fins al 10 de juliol. L’última setmana de cada mes, i sempre i quan hi hagi
disponibilitat de tresoreria, es realitzaran els pagaments de totes aquelles justificacions
presentades del dia 11 del mes anterior al dia 10 del mes en curs.
El pagament dels ajuts es realitzarà en funció de la justificació mensual presentada, al
número de compte bancari indicat en l’imprès corresponent, titularitat de la llar d’infants o
ajuntament corresponent.
En casos excepcionals, es podrà realitzar el pagament a les famílies interessades, previ
consentiment del Consell Comarcal del Baix Ebre.
15. Control i inspecció
Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau,
els requereixin el Consell Comarcal del Baix Ebre o la Diputació de Tarragona, la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans
competents.
El Consell Comarcal podrà verificar la veracitat de les dades de la documentació adjunta a la
sol·licitud de l’ajut. L’incompliment dels requeriments establerts en la convocatòria, així com
la falsedat de dades, podrà originar la revocació de les quantitats concedides.
El beneficiari de l’ajut i les llars d’infants estan obligats a permetre que els agents que el
Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que les
quantitats atorgades s’apliquen a la finalitat prevista en aquesta convocatòria.
L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors.
16. Revisió de sol·licituds
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Es podrà demanar revisió de les sol·licituds que es deneguin:

- per superar el llindar de renda establert com a màxim, en casos de defunció i/o
incapacitat d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne, abandonament familiar d’un o
d’ambdós responsables legals de l’alumne o altres sempre i quan es puguin acreditar que
els ingressos han minvat substancialment durant l’any 2021 respecte del 2020. En aquests
casos caldrà que aportar la documentació necessària que acrediti la nova situació
econòmica i serà valorada amb els mateixos criteris.
- per superar el llindar de rendiments patrimonials establert com a màxim. En
aquests casos caldrà aportar la resolució o certificació de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya on aparegui la quantia de l’ajut total percebut durant l’any 2020.
17. Recurs de reposició
Contra la Resolució d’aquesta convocatòria, que és definitiva i posa fi a la administrativa, es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva
notificació.
Potestativament, es pot interposar prèviament recurs de reposició davant de l’Òrgan
competent que va resoldre del Consell Comarcal en el termini d’un mes, a comptar del dia
següent de la seva notificació.
Si transcorre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució
expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós
administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar a partir del dia següent
al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
Tot això, sens perjudici que si es considera convenient, es puguin interposar altres recursos
que es creguin oportuns.
18. Incompatibilitats
La percepció dels ajuts d’aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol subvenció
rebuda d’un altre organisme, públic o privat, pel mateix concepte.
El Consell podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l’administració de l’import
cobrat indegudament.
Aquest procés s’iniciarà amb l’informe tècnic, que es traslladarà a la Presidència per tal que
aquesta resolgui la petició de devolució. Aquesta resolució es notificarà individualment a
cada beneficiari. A la resolució es farà constar l’import que s’ha de retornar i els mitjans per
fer-ho efectiu.
Si no es produeix la devolució de l’import indegut, el Consell Comarcal del Baix Ebre
considerarà aquesta quantitat com una bestreta de futurs ajuts que s’atorguin al mateix
beneficiari en altres convocatòries.
19. Protecció de dades
En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679,
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del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, el Consell Comarcal del Baix
Ebre situat al carrer Barcelona, 152 43500 Tortosa, telèfon 977445308 i e-mail
info@baixebre.cat, tractarà les dades personals facilitades per l'interessat, amb la finalitat
de gestionar les accions necessàries per tal que pugui optar a l’ajut, sent la base que
legitima aquest tractament el compliment d'una obligació legal.
Sense perjudici de la possible comunicació o cessió a tercers estrictament necessaris, o en
els casos en els quals aquesta comunicació o cessió siguin necessaris per existir una
obligació legal, el Consell conservarà les dades personals durant el termini legal en el qual
pogués ser-li exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades tractades són les estrictament necessàries per a la correcta consecució de la
finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell
no podrà garantir la correcta gestió de la relació amb l'interessat.
En qualsevol cas, l'Interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació, portabilitat i retirar el seu consentiment prestat mitjançant petició escrita
remesa a info@baixebre.cat. Així mateix, l'informem que té dret a presentar una reclamació
davant l'Agència Espanyola de protecció de dades.
20. Interpretació de les bases
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.

Segon- D’acord amb el que preveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, publicar les Bases en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
(BDNS), conforme al procediment establert en l'article 20.8 de la Llei esmentada, així
com al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). Igualment, publicar-les
en el tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal.
Tercer- Trametre les bases a les llars d’infants de la comarca del Baix Ebre per ta que
produeixi l’efecte corresponent.
PUNT 13è.- Expedient 803/2021. Aprovació, si s'escau, de les bases i la
convocatòria dels ajuts per a llibres i material curricular, curs 2021-2022.

El passat 28 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 dins l’àrea d’ensenyament, destinada a
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l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres i/o material curricular, amb la finalitat
de contribuir als pagament de llibres i/o material curricular obligatoris per a alumnes de segon
cicle d’educació infantil que assisteixen a centres escolars de la comarca del Baix
Ebre, amb l’objectiu de garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una
plena integració dels infants dins del sistema educatiu.
Aquests ajuts s’atorguen anualment, amb el suport econòmic de la Diputació de
Tarragona.
Aquests ajuts s’atorguen anualment, amb el suport econòmic de la Diputació de
Tarragona.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i amb unanimitat dels 23 membre
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts
econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars i/o material
curricular obligatori per alumnes de la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2021-2022
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de
caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular
obligatori, curs escolar 2021/2022

1.

Objecte i finançament de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per tal de
contribuir al pagament de llibres escolars i/o material curricular obligatori per a
alumnes de segon cicle d’educació infantil que assisteixin a centres escolars de la
comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de garantir un correcte procés d’escolarització
i aconseguir una plena integració dels infants dins del sistema educatiu.
L’atorgament d’aquests ajuts quedarà supeditat a la disponibilitat pressupostària,
amb càrrec a la partida 2021-326-48002 del pressupost i, si s’escau, la
corresponent partida pressupostària de l’exercici vinent.
S’entén per llibre de text i material curricular obligatori:
a. El material imprès, de caràcter durador, amb la finalitat que l’alumnat el faci
servir, i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i criteris
d’avaluació corresponents, els continguts establerts pels diferents currículums
vigents en les àrees, matèries o assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.
b. Aquell altre material curricular no fungible que contribueixi a desenvolupar els
continguts establerts als currículums, inclòs aquell material d’elaboració pròpia dels
centres educatius, sempre que també tingui un caràcter durador i sigui per a la
utilitzacióper part de l’alumnat.
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2.

Beneficiaris i requisits generals

Pot sol·licitar l’ajut per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular
obligatori,l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a)
Estar empadronat a la comarca del Baix Ebre i assistir a un centre educatiu
de lamateixa, sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon cicle
d’educació infantil (P3, P4 i P5), durant el curs escolar 2021/2022.
b)
Presentar la sol·licitud i la documentació del punt 3 en els terminis i la forma
establerts en aquesta convocatòria. La sol·licitud de l’ajut pot ser presentada pel
tutor legal o qui tingui la guarda de l’alumne.
c)
Destinar aquest ajut a l’adquisició dels llibres escolars i/o material curricular
obligatori del menor escolaritzat.
d)
No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d’altres administracions o d’un
altre ens públic o privat.
e)
No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats
familiars amb un volum de negoci no superior a 155.000€, calculat sumant els
volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
f)
No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les
unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital
mobiliari
més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als
membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a
l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica
d’emancipació, no superi 1.700€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€
dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs,
concursos, rifes o combinacions aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions
econòmiques d’urgència social,atorgades per administracions públiques, que tinguin
per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de
subsistència.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que
disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a
31 de desembre de 2020.
g)
Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les
unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels
membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual,
no superi els 42.900 €. En el cas d’immobles en què la data efecte de la darrera
revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre
de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de
revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es44

multipliquen pels coeficients següents:
Coeficient
0,43
0,37
0,30
0,26
0,25
0,25
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36

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

h)
Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les
unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques,
exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat
familiar no superi la quantitat de 13.130 € per cada membre computable.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.
La modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de
becari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.

Sol·licitud i lloc de tramitació

3.1. Sol·licituds
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model d’imprès normalitzat que el
Consell Comarcal del Baix Ebre facilitarà als centres educatius de la comarca.
Aquest imprès també es podrà sol·licitar a la Oficina del Registre del Consell
Comarcal o bé es podrà descarregar a l’apartat “’Àrees d’actuació – Ensenyament “
de la pàgina web www.baixebre.cat.
Si es sol·licita l’ajut per a més d’un alumne de la mateixa unitat familiar, es
formularà en un únic imprès. En cas de més de quatre germans, s’adjuntaran tantes
sol·licituds com faci falta.
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Lloc de tramitació
Les persones interessades en demanar l’ajut individual de llibres i/o material
curricular obligatori hauran de tramitar la presentació de la sol·licitud, via
telemàtica, adjuntant la documentació que s’especifica en el punt 4.2, si escau,
seguint les següents instruccions, en funció del sistema d’identificació digital del que
es disposi:
A) Certificat digital (idCAT, Cl@ve, DNIe o altres):
1. Descarregar la sol·licitud editable d’ajut individual de llibres i/o material
curricular obligatori, curs 2021-2022, emplenar-la i signar-la digitalment. Guardar el
document.
2. Dirigir-se a https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, apartat instància
genèrica. Identificar-se electrònicament amb el certificat digital i un cop emplenada
adjuntar la sol·licitud d’ajut individual de llibres i/o material curricular obligatori,
prèviament guardada i la documentació annexa, si escau.
B) idCAT mòbil:
1. Descarregar la sol·licitud d’ajut individual de llibres i/o material curricular
obligatori, curs 2021-2022, emplenar-la i signar-la. Escanejar-la i guardar el
document.
2. Dirigir-se a https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, apartat instància
genèrica. Identificar-se electrònicament amb l’idCAT mòbil i un cop emplenada,
adjuntar la sol·licitud d’ajut individual de llibres i/o material curricular obligatori,
prèviament guardada i la documentació annexa, si escau.

4. Dades i documentació per tramitar la sol·licitud

4.1. Dades necessàries
D’acord amb l’article 28.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment
administratiu de les administracions públiques, la presentació de la sol·licitud de
l’ajut implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per
tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui comprovar la veracitat de les dades
aportades així com sol·licitar a altres administracions públiques informació relativa
a la seva identificació, a
la renda i patrimoni familiar, a la convivència o altres dades que siguin necessàries
per a la resolució de la sol·licitud de l’ajut, la qual haurà d’estar degudament signada
pels majors d’edat.
Per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui obtenir les dades que consten
al padró, caldrà que el sol·licitant declari de forma responsable a la sol·licitud, que
disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el
consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili
consignat en la sol·licitud, amb l’única finalitat de resoldre el tràmit.
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4.2. Documentació per tramitar la sol·licitud
4.2.1. En el cas que el sol·licitant no hagi demanat l’Ajut Individual de Menjador
per alcurs 2021-2022 caldrà que aporti la següent documentació en format pdf o
jpg:
4.2.1.1. Documentació obligatòria (en cas d’haver-la presentat en anteriors
convocatòries, no caldrà aportar-la)
-

DNI/NIE (targeta identificativa per a estrangers) vigent de tots els membres
de launitat de convivència. En cas de presentar NIF o certificat de registre de
la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o document on
consti la fotografia. En el cas dels membres estrangers d’una unitat familiar,
la presentació del passaport no serà vàlida a efectes de la valoració
ordinària de la sol·licitud.

-

Volant de convivència o d’empadronament col·lectiu vigent expedit per
l’ajuntament corresponent.

-

Declaració de renda de l’exercici 2020 dels membres computables de la
unitat familiar.

-

Certificat de titularitat emès per part de l’entitat bancària corresponent
on hifigurin els titulars i el número de compte.

-

Justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o material
curricular obligatori per al curs 2021-2022. És requisit per valorar
l’atorgament de l’ajut que s’adjunti a la sol·licitud el document que acrediti el
pagament dels llibres o material de substitució degudament acreditat pel
Departament d’Educació.
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
-

Informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

-

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

-

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

-

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

En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra
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documentació necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la
unitat familiar.
4.2.1.2. Documentació complementària de situacions específiques de la unitat
familiar (en cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries no cal aportar-la) en
format pdf o jpg.
- Família nombrosa. Caldrà acreditar la circumstància amb el títol de família
nombrosa, vigent en el moment de la seva presentació.
- Família monoparental, quan la família està formada pel mare/pare sol/a amb
infant/s, sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella. L’acreditació es
farà mitjançant el títol de família monoparental. El títol haurà de ser vigent en el
moment de la seva presentació.
- Infants en acolliment. S’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
- Discapacitat de l’alumne o alumna o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat
que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials, o pels organismes
competents d’altres comunitats autònomes.
- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades
per administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de
necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple
l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
- Les sol·licituds susceptibles d’informe social, preferentment, hauran d’anar
acompanyades pel mateix en el moment de la seva presentació.
En cas que la documentació relacionada en els punts 4.2.1.1. i 4.2.1.2., d’aquest
article, no hagi variat respecte de la presentada en anteriors convocatòries d’ajuts
de llibres i/o material curricular, no caldrà aportar-la novament, ja que s’entendrà
vàlida i vigent la documentació que ja disposa el Consell Comarcal del Baix Ebre.
En aquest cas, s’haurà d’indicar aquest fet a la sol·licitud marcant la declaració
corresponent.
4.2.2. En el cas que el sol·licitant hagi demanat l’Ajut Individual de Menjador per al
curs 2021-2022 caldrà que aporti la següent documentació en format pdf o jpg:
-

Certificat dels titulars emès per de l’entitat bancaria corresponent on hi
figurin els titulars i el número de compte.

-

Justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o material
curricular obligatori per al curs 2021-2022. És requisit per valorar
l’atorgament de l’ajut que s’adjunti a la sol·licitud el document que acrediti el
pagament dels llibres o material de substitució degudament acreditat pel48

Departament d’Ensenyament.
Terminis de presentació de sol·licituds i esmena de sol·licituds
5.1. Termini de presentació
El període per presentar la sol·licitud serà del dia 18 al 31 d’octubre de 2021.
5.2. Esmena de sol·licituds
El Consell Comarcal del Baix Ebre revisarà les sol·licituds presentades i la
documentació annexa. En el cas que amb la sol·licitud no s’acompanyi la
documentació obligatòria establerta en el punt 4.2.1., o bé aquesta no estigui
completa o correctament emplenada es procedirà al seu requeriment.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des
de la seva notificació. El termini d’esmenes i aportació de documentació començarà
a comptar des del moment de la notificació efectiva.
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria,
s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
5.

Criteris per a l’atorgament dels ajuts
a) En el cas que el sol·licitant no hagi demanat l’Ajut Individual de Menjador per
al curs 2021-2022 l’atorgament dels ajuts per a l’adquisició de llibres
escolars i/o material curricular obligatori es tindrà en compte la puntuació
general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar,
les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració
específica dels serveis socials.
b) En el cas que el sol·licitant hagi demanat un Ajut Individual de Menjador per
al curs 2021-2022 i aquest s’hagi resolt favorablement amb un percentatge
del 70% o 100% s’atorgaran ajuts del 50% per aquelles sol·licituds que hagin
obtingut el 70% (codi 1) en la valoració dels ajuts individuals de menjador
per al curs 2021- 2022, i del 75% les que han obtingut el 100% (Codi 2 o 22),
en la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per al curs 2021-2022,
aquest s’aplicarà a la despesa efectuada per la compra dels llibres escolars
i/o material curricular obligatori i que en cap cas podrà ser inferior a 12 € ni
superior a 120 € per alumne.

5.1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar per a sol·licitants
que nohagin demanat ajut individual de menjador per al curs 2021-2022
Càlcul tram garantit d’ajut del 70% en l’ajut individual de menjador per obtenir
un50% de l’ajut
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El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat
familiari per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
Membres de la unitat de consum
Primer adult (sustentador principal)
Segon adult (sustentador principal)
Altres adults que integren la unitat familiar diferents als
sustentadors principals
Per cada nen/a de la unitat familiar

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

En aquest cas si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars es
concedirà un ajut del 50% del justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o
material curricular obligatori per al curs 2021-2022.
Càlcul tram garantit d’ajut del 100% en l’ajut individual de menjador per obtenir
un75% de l’ajut
El llindar de renda és el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit
del 70% i es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per
l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
Membres de la unitat de consum
Primer adult (sustentador principal)
Segon adult (sustentador principal)
Altres adults que integren la unitat
familiar diferents als sustentadors
principals
Per cada nen/a de la unitat familiar

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

Si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars i s’assoleix una
puntuació de 15 punts en els àmbits socials de l’article 6.2, es concedirà un ajut del
75% del justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o material curricular
obligatori peral curs 2021-2022.

5.2.Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es
calcularà per l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es
relacionen a continuació, els quals s’hauran d’acreditar fefaentment, d’acord amb
l’article 4.2.1.2.

Família nombrosa general
Família nombrosa especial
Família monoparental

1,5 punt
3 punts
1,5 punt
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Família monoparental especial
Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar
Condició de discapacitat de fins a un 33%
Condició de discapacitat de més d’un 33%

3 punts
3 punts
2 punts
4 punts

La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per a aquell concepte,
per tant a efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixen diversos
membres de la unitat familiar.
5.3.Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas
serà perceptiu que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials,
mitjançant el qual s’acreditarà l’existència d’una necessitat social d’aquesta família.
És necessari que l’alumne estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc
d’exclusió social.
Situació de risc social

10 punts

Situació de risc social greu

15 punts

A l’efecte de determinar la puntuació corresponent a aquest àmbit, els professionals
dels serveis socials podran fer ús de l’eina de cribratge de situacions de risc i
desemparament que és l’instrument establert pel Departament de Drets Socials, per
a determinar les situacions de risc, garantint una major unitat de criteri entre els
diferents professionals a l’hora de valorar les situacions de risc.
6. Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda
familiar
1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres
computables els progenitors, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la
guarda i protecció del menor, el sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters
menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre
de 2020 o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva
residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal
corresponent.
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre
computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant
això, tindrà la consideració de membre computable, si s’escau, el nou cònjuge o
persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de
la renda familiar.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es
consideraran membres de la unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus
progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.
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b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà
actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de
les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars,
de la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).
8. Càlcul de la renda familiar
El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l’agregació de les
rendes corresponents a l’exercici 2020 de cada un dels membres computables de la
família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els
paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre
la renda de les persones físiques.
8.1. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin
presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es
procedirà de la manera següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi,
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials
corresponents de 2016 a 2019, i el saldo net negatiu de rendiments de capital
mobiliari de 2016 a 2019 a integrar a la base imposable de l’estalvi.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
8.2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin
ingressos propis i no hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior
descrit a l’apartat primer del punt 8.1., i del resultat obtingut es restaran els
pagaments efectuats a compte.
8.3. En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la
següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
- Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
- Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania: certificat
acreditatiu actualitzat.
- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors
de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions
corresponent al’any 2020.
- Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de
la Generalitat, en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
- Les persones que percebin la renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu
actualitzat.
- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió de la seva
quantia actualitzada.
8.4. En la resta de situacions no previstes anteriorment, en nivell de renda s’haurà
d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la
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Comissió d’adjudicació.
8.5. Calculada la renda familiar a efectes de l’ajut segons estableixen els articles
anterior, s’aplicaran les següents deduccions:
a) El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres
computables de la família diferents dels sustentadors principals.
b) La quantitat de 500 € per motius de durada de desplaçament i distància,
quan concorrin les situacions següents:
-

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

-

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

-

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

c) La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona
sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de
família monoparental.
9. Procediment de tramitació en el cas de noves sol·licituds
El Consell Comarcal del Baix Ebre revisarà les sol·licituds presentades i la
documentació annexa. En el cas que amb la sol·licitud no s’acompanyi la
documentació obligatòria establerta en el punt 4.2.1.1., o bé aquesta no estigui
completa o correctament emplenada es procedirà al seu requeriment.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des
de la seva notificació. El termini d’esmenes i aportació de documentació començarà
a comptar des del moment de la notificació efectiva.
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria,
s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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9.1. Dotació pressupostària
L’import màxim destinat als ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició
de llibres escolars i/o material curricular obligatori està condicionat a la respectiva
partida pressupostària, d’acord el conveni signat amb la Diputació de Tarragona.
9.2. Adjudicació
L’adjudicació dels ajuts es durà a terme durant el curs escolar 2021-2022 i serà
resolta per la presidència el Consell Comarcal del Baix Ebre.

10. Notificació
Les concessions i denegacions dels ajuts es notificaran, electrònicament, als
sol·licitantsa l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud, via e-NOTUM.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del
dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil
que consti en el document d’autorització signat pel sol·licitant.
L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades
requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà
al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.
La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc
dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a
instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

11. Adjudicació per romanent de crèdit
En el cas que, un cop resolta la convocatòria d’ajuts i en el transcurs de l’exercici,
per qualsevol circumstància, quedés crèdit sense aplicació a la partida
corresponent, es
podran atendre les sol·licituds que, a causa de les disponibilitats pressupostàries,
haginquedat sense ajut.
12. Baixes: renúncies i trasllats de beca
Quan un alumne beneficiari de l’ajut econòmic de caràcter individual per a
l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori renunciï a l’ajut, es
doni de baixa del centre o es traslladi de centre, els centres docents comunicaran el
fet al Consell Comarcal del Baix Ebre el mateix dia de produir-se la circumstància,
d’acord amb el model establert.
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- En el cas que es produeixi un trasllat a un centre de la comarca del Baix Ebre, es
mantindrà el mateix import d’ajut i no es podrà sol·licitar un altre ajut pel mateix
concepte.
- En cas de renúncies, baixes o trasllats de centres fora de la comarca del Baix
Ebre, es perdrà el dret a l’ajut, a excepció dels casos en què s’hagi aportat el
corresponent justificant de compra, dintre del termini establert.
13. Justificació i pagaments dels ajuts
En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per a
efectuar el pagament mitjançant la fórmula de transferència bancària al número de
compte proporcionat juntament amb la sol·licitud.
En els casos en què el pagament dels llibres l’hagi efectuat l’escola,
l’AMPA/AFA/AFI o una altra entitat, caldrà presentar el model establert on el
sol·licitant autoritzi l’escola, AMPA/AFA/AFI o entitat a percebre l’import de l’ajut.
A efectes fiscals s’entendrà beneficiari l’alumne sempre i quan tingui DNI o NIE, en
cas contrari, serà el pare, mare o tutors legals de l’alumne.
14. Obligacions dels beneficiaris, control i inspecció
Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si
s’escau, els requereixin el Consell Comarcal del Baix Ebre.
El Consell Comarcal podrà verificar la veracitat de les dades de la documentació
adjunta a la sol·licitud de l’ajut. L’incompliment dels requeriments establerts en la
convocatòria, així com la falsedat de dades, podrà originar la revocació de les
quantitats concedides.
El beneficiari de l’ajut i els centres educatius estan obligats a permetre que els
agents que el Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que
considerin oportuns, que les quantitats atorgades s’apliquen a la finalitat prevista en
aquesta convocatòria.
L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors.
En cas de ser beneficiari de l’ajut, és obligatori declarar-ho com a guany patrimonial
per subvenció pública, en l’impost de la renda de l’exercici corresponent.

15. Revisió de sol·licituds
Es podrà demanar revisió de les sol·licituds que es deneguin:
- Per superar el llindar de renda establert com a màxim, en casos de defunció i/o
incapacitat d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne, abandonament
familiar d’un o d’ambdós responsables legals de l’alumne o altres sempre i quan es
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puguin acreditar que els ingressos han minvat substancialment durant l’any 2021
respecte del 2020. En aquests casos caldrà que aportar la documentació necessària
que acrediti la nova situació econòmica i serà valorada amb els mateixos criteris.
- Per superar el llindar de rendiments patrimonials establert com a màxim. En
aquests casos caldrà aportar la resolució o certificació de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya on aparegui la quantia de l’ajut total percebut durant l’any 2020.
16. Recurs de reposició
Contra la Resolució d’aquesta convocatòria, que és definitiva i posa fi a la
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent al de la seva notificació.
Potestativament, es pot interposar prèviament recurs de reposició davant de l’Òrgan
competent que va resoldre del Consell Comarcal en el termini d’un mes, a comptar
del dia següent de la seva notificació.
Si transcorre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la data
d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada
resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en aquest cas, el
recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a
comptar a partir del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi
desestimat el recurs de reposició.
Tot això, sens perjudici que si es considera convenient, es puguin interposar altres
recursos que es creguin oportuns.
17. Incompatibilitats
La percepció dels ajuts d’aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol
subvenció rebuda d’un altre organisme, públic o privat, pel mateix concepte.
El Consell podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l’administració de
l’import cobrat indegudament.
Aquest procés s’iniciarà amb l’informe tècnic, que es traslladarà a la Presidència per
tal que aquesta resolgui la petició de devolució. Aquesta resolució es notificarà
individualment a cada beneficiari. A la resolució es farà constar l’import que s’ha de
retornar i els mitjans per fer-ho efectiu.
Si no es produeix la devolució de l’import indegut, el Consell Comarcal del Baix
Ebre considerarà aquesta quantitat com una bestreta de futurs ajuts que s’atorguin
al mateix beneficiari en altres convocatòries.
18. Protecció de dades
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En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, el
Consell Comarcal del Baix Ebre situat al carrer Barcelona, 152 43500 Tortosa,
telèfon 977445308 i e-mail info@baixebre.cat, tractarà les dades personals
facilitades per l'interessat, amb la finalitat de gestionar les accions necessàries per
tal que pugui optar a l’ajut, sent la base que legitima aquest tractament el
compliment d'una obligació legal.
Sense perjudici de la possible comunicació o cessió a tercers estrictament
necessaris, o en els casos en els quals aquesta comunicació o cessió siguin
necessaris per existir una obligació legal, el Consell conservarà les dades personals
durant el termini legal en el qual pogués ser-li exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades tractades són les estrictament necessàries per a la correcta consecució
de la finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes
dades, el Consell no podrà garantir la correcta gestió de la relació amb l'interessat.
En qualsevol cas, l'Interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació, portabilitat i retirar el seu consentiment prestat
mitjançant petició escrita remesa a info@baixebre.cat . Així mateix, l'informem que
té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de
dades.
19. Interpretació de les bases
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del
Consell Comarcal del Baix Ebre.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació
el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de
subvencions.
Segon- D’acord amb el que preveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, publicar les Bases en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
(BDNS), conforme al procediment establert en l'article 20.8 de la Llei esmentada, així
com al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). Igualment, publicar-les
en el tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal.
Tercer- Trametre les bases a les escoles de la comarca del Baix Ebre per tal que
produeixi l’efecte corresponent.
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PUNT 14è.- Expedient 975/2021. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA PER EXIGIR
MESURES QUE FRENIN L’ESCALADA DE PREUS DE L’ELECTRICITAT.
Presenta la proposta el President del consell comarcal, el Sr. Xavier Faura.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda conseller comarcal de Ciutadans que diu que
vota a favor de la proposta presentada.
En segon lloc intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem que diu que és
una problemàtica que afecta a moltes persones de tot l’estat espanyola, i que espera
que la Generalitat s’hi sumi i demana que es pugui crear una empresa pública per al
control de distribució i comercialització de l’energia, així com incrementar la
implantació i increment de la creació d’energia renovable, això sí, sense trinxar certs
territoris.
Seguidament intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que exposa
que a Espanya hi ha 28,5 milions de contractes d'energia elèctrica. Gran part dels
consumidors no s'han vist afectats encara per la pujada dels preus energètics, perquè
tenen un contracte negociat en el mercat lliure amb una tarifa fixa. Però, un de cada
tres -segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic-, si estan
experimentant pujades en el rebut de cada mes. En total són 10,6 milions de
contractes.
Això s’esdevé perquè el preu majorista del mercat energètic i el rebut mensual de la
llum són dos elements diferents: l'evolució dels preus en el mercat majorista canvia
cada dia i està fora de l'abast de qualsevol govern. On si cal estar atents és a la
repercussió en el seu rebut mensual.
El Govern d'Espanya, per mitjà del Ministeri de Transició Ecològica i Repte
Demogràfic, ha estat treballant des del 2018 en diferents decisions i polítiques per
recuperar el temps perdut en que l'anterior Executiu del PP ens va deixar pel que fa a
dur a terme polítiques públiques en favor de l'energia renovable i en preparar-nos per
a la transició energètica.
Aquest endarreriment ha comportat que gran part de l’encariment del preu de la llum
que patim aquests darrers mesos sigui conseqüència d’aquesta flagrant inacció de PP.
Fou per aquest motiu que el Govern Socialista ja van endegar una sèrie de polítiques
com ha estat l’adopció de l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 20192024, la primera estratègia en matèria d'energia aprovada per un Executiu espanyol, i
que vetlla per aquells consumidors més vulnerables i que més es veuen afectats per
l’encariment del preu de la llum.
A més d’aprovar-se el decret llei per l’ampliació de la prohibició del tall de
subministrament, creant el Bo Social Tèrmic (BST), i ampliant-se els supòsits per
accedir a el Bo Social Elèctric (BSE) per aquests consumidors.
També cal tenir ben present que, recentment, es va fer públic l’Avantprojecte de Llei
de creació del Fons nacional per a la Sostenibiliat del Sistema Elèctric per tal de reduir
la factura al voltant del 15% en els propers anys. A més de mesures temporals i
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conjunturals com ha estat la reducció de l'IVA de el 21% al 10%, i la suspensió de
l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica (IVPEE) del 7%.
L'objectiu del pla dissenyat pel Govern d’Espanya és aconseguir que al finalitzar
aquest any 2021, un ciutadà hagi pagat per la seva rebut de la llum una quantitat molt
similar a la que va pagar en un any com 2018 descomptant, al màxim, l'IPC general.
Com a mesures estructurals permanents: aposta per les energies renovables: que són
la forma més barata de generar electricitat. L’objectiu és que les renovables dominin el
mercat en la majoria de les hores.
L’autoconsum: En el Pla de Recuperació s’ha fet una aposta important per a
l'autoconsum: aprovant una línia de més de 1.120 milions en ajudes a l'autoconsum,
amb la possibilitat d'afegir emmagatzematge (bateries).
Més competència en el sector elèctric En les subhastes de renovables no van ser unes
poques elèctriques, les adjudicatàries sinó 32 agents diferents. El Pla de Recuperació
inclou fons per impulsar la participació social en projectes energètics.
Aposta per al electrificació: Es treballa per reduir la factura elèctrica amb el Fons
Nacional de Sostenibilitat del Sistema Elèctric (actualment en tramitació), eliminant de
la factura elèctrica una part dels costos regulats (ara els pagaven el 100% dels
consumidors elèctrics), i es traspassarà a les empreses que venen energia (tant
elèctrica, com gas i petroli).
I com a mesures conjunturals degut aquest moment d’alça en el preu de la llum, s’ha
adoptat: la reducció de l'IVA de el 21% al 10%, i la suspensió de l'impost sobre el valor
de la producció d'energia elèctrica (IVPEE) del 7%. En funció de l'evolució de preus en
els propers mesos, el Ministeri de Transició Ecològica ha anunciat que es planteja
prorrogar ambdues mesures successivament fins l’abril de 2022.
L'aplicació d'ambdues mesures simultàniament per a un consumidor domèstic permet
reduir la factura de la llum en un 12% respecte a una factura sense aplicar aquestes
mesures. En total, les mesures beneficiaran a més de 28,5 milions de consumidors. En
particular, la reducció de l'IVA beneficia el 98% dels llars espanyoles i 2,8 milions
d'empreses, negocis, autònoms, etc.
Aquestes mesures protegeixen un total de 1,2 milions de llars: en les que 599.751 són
de famílies vulnerables; 575.297 vulnerables severs; 8.514 vulnerables severs en risc
d'exclusió social, i 6.477 que tenen entre els seu membres a l’atur o en ERTO.
Ens cal també evitar sobre guanys de les elèctriques. Si bé la situació de preus elevats
és compartida en Europa i es basa en la pujada del preu de el gas i dels drets
d'emissió de CO2, en un context d'elevats preus de l'electricitat es produeixen sobre
beneficis en favor de grans companyies amb instal·lacions anteriors a aquest sistema
(i que, per tant, no s'han posat en marxa gràcies a el sistema, i no obstant això s'han
beneficiat d'ell).
Per tant, Espanya és el primer país que ha posat damunt de la taula una proposta per
minorar els ingressos derivats d'aquest "Dividend de carboni", és a dir, els guanys
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per cobrar l'electricitat a un preu a causa de les emissions de CO2, sense haver emès
aquest CO2.
Aquesta mesura pot suposar generar al voltant de 650 milions d'euros que, en
comptes d'anar directes als comptes de resultats de les empreses, reverteixen
directament en els consumidors,
En quart lloc intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts que diu
que les pujades del preu de la llum esta afectant a molts famílies que no poden arribar
a final de més i que s’ho estan passant molt malament degut als preus històrics que
està registrant la llum, però també hi ha empreses que s’ho passen molt malament
degut a l’elevat cost de l’energia que necessiten per poder realitzar el seu treball, així
que donem suport proposta de presidència i a les mesures que es demanen.
Finalment intervé la Sra. Pegueroles, consellera comarcal del grup d’ERC, que diu que
votaran a favor de la proposta presentada.
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres assistents voten la proposta
següent:
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega
l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit
empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea,
ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a una
escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 140€/MWh, molt
per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a
causa dels efectes del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra
de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense
anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va
transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia
social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran
incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme
irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden
fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb
els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos
exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà
de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que
estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques
com les efectuades per algunescompanyies elèctriques consistents en buidar els
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu
més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció
del regulador públic.
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Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents
en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han
demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes
beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no
puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els
ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis
socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat
capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per
ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a
criteris de renda i la situació personal i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats
energètiques locals, l’ autoconsum basat en
energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives
energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada
territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest
canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’
eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de la Presidència, i amb unanimitat
dels 23 membre presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just,
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir
la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que
hem viscut aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments i
dels consells comarcals i fonts d’ajuda específic a les PIMES, per tal de cobrir
l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència
energètica.
Cinquè. El Consell Comarcal es compromet a executar actuacions d’estalvi
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energètic en els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència
energètica a empreses i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant
l’impuls d’una comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de
proximitat a tota la població.
Sisè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i
alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.
PUNT 15è.- Expedient 980/2021. Proposta de presidència per promoure l'acollida
i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets
humans.
Presenta la proposta el President del consell comarcal, el Sr. Xavier Faura.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda conseller comarcal de Ciutadans que diu votarà
a favor de la proposta presentda.
En segon lloc intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem que diu que
votaran a favor de la proposta presentada i afegeix que tot i la distància geogràfica
amb l’Afganistan, no poden mirar cap a un altre lloc, tothom sap que els Talibans no es
quedaran només a l’Afganistan, són terroristes i intentaran ocupar altres territoris.
El Sr. Poy, afegeix que cal acollir refugiats, no només per interessos polítics, sinó per
ajudar aquella gent i en especial a les dones que tant han patit durant tants i tants
d’anys.
Per finalitzar, el Sr. Poy, diu que les despeses que s’han produït aquests anys a
l’Afganistan no han servit per a res, i que aquestes despeses s’haurien de distribuir als
ajuntaments per tal d’acollir a aquestes persones, i que s’ha de deixar de gastar diners
en la compra d’armes i en les empreses que fabriquen i distribueixen aquestes armes
que fan servir grups terroristes com els Talibans.
Seguidament intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que exposa
que compartim la consternació exposada per la situació que pateix l'Afganistan, a la
qual sí que voldríem afegir, però, el doble patiment pel fet de ser dona.
L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan preocupa a les institucions europees i a
la comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en aquest
país, especialment envers les dones i les nenes. Sabem que amb l’anterior govern
talibà, entre 1996 i 2001, les dones no podien sortir de casa soles, ni anar al metge, ni
estudiar, treballar o participar en la vida social i política. Les dones afganes tampoc
tenien instruments per protegir-se de la violència masclista a la que estaven
exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu matrimoni i la seva
maternitat. La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves.
Durant les últimes dues dècades, tot i que amb moltes deficiències, els drets de les
dones i les nenes afganes ha progressat de manera significativa. Segons
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), durant aquests anys, el 87% de la població,
incloses les dones, van poder anar a centres mèdics.
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Actualment hi ha 3,3 milions de nenes que reben educació i les dones han començat a
participar en la feina i en la vida econòmica, política, social i cultural. L’Afganistan
necessita seguir avançant en igualtat i en drets: aconseguir que totes les nenes puguin
anar a l’escola, augmentar la participació de les dones en l’ocupació, la política o la
vida social, i erradicar la violència masclista, sigui del tipus que sigui. L’arribada dels
talibans al poder pot suposar no només frenar aquest procés, sinó fer moltes passes
enrere respecte als avenços aconseguits per a les dones en els últims 20 anys. La
vida de les dones afganes ens importa. És per això que reclamem de manera urgent
que tota la comunitat internacional, inclosa l’Organització de Nacions Unides (ONU), la
Unió Europea (UE) i tots els països que en formen part, emprenguin totes les accions
que siguin necessàries per evitar la tragèdia, recolzant la vida, la seguretat i els drets
de les dones afganes. En el diàleg amb els talibans, els drets i llibertats de les dones i
nenes no estan en venda, s'han de respectar. Parlem de drets humans. Avui són elles,
demà podríem ser nosaltres.
Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar cap
a un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari que
plana sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones i nenes. Les seves vides
són les nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort. Exigim complir amb els
compromisos adquirits dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), on
l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels fonaments per construir
un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la ciutadania plena de les
dones, pel qual és imprescindible l’eliminació de totes les formes de discriminació i la
violència masclista, en qualsevol de les seves manifestacions.
Per aquest motiu ens agradaria que la moció incorporés també que reclamem a la
Comunitat Internacional que s’iniciïn totes les actuacions necessàries per preservar la
vida de les dones i xiquetes afganes i que es garanteixi el seu reconeixement com a
ciutadanes de ple dret i es recolza i s’insta al govern espanyol a continuar i, si s’escau,
a ampliar, la tasca duta a terme en la recepció de les persones que han treballat per
les institucions europees durant aquests anys i en l’adopció de mesures de protecció a
les dones.
I que s'insti al Consell Europeu i a la Comissió Europea a facilitar la gestió de
corredors humanitaris per totes les dones i xiquetes en perill de persecució, i fa una
crida als estats membres de la UE a obrir les seves fronteres per oferir una solució
responsable i solidària a aquest drama humanitari.
En quart lloc intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts que diu
que votaran a favor de la proposta presentada, ja que han acceptat les seves
aportacions, però vol remarcar que al seu discurs sempre estaran present les dones i
els infants, que són els col·lectius més vulnerables.
Finalment intervé la Sra. Pegueroles, consellera comarcal d’ERC, que diu que votaran
a favor de la proposta presentada.
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres assistents voten la proposta
següent:
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Proposta de presidència per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de
l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans.
Expressem la més ferma condemna sobre la presa de poder de l'Afganistan per part
dels extremistes talibans. Tots aquests anys d'intervenció de la coalició internacional al
país no han servit per evitar el col·lapse de les institucions, ni per assentar les bases
d'un futur millor per a la seva població, una intervenció de la coalició que s'ha
demostrat que no es va fer amb objectiu pacificador sinó colonial.
Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim talibà el
màxim respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor
vàlid en matèria de drets humans quan no n'han mostrat mai el més mínim respecte, i
per això, cal exercir aquesta pressió internacional sobre els països que han reconegut
el règim i que hi donen suport polític i material, països que sí que actuen dins del marc
de les institucions internacionals. Cal evitar que Afganistan torni a esdevenir un focus
de terrorisme internacional.
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. És important acollir i cal
fer-ho establint, entre altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries per als estats
membres. També cal rebutjar el sistema d'acords econòmics de la UE amb països
limítrofs a l'Afganistan per contenir-hi allà les persones refugiades, com s'ha fet amb
Turquia i les persones refugiades sirianes.
Emplacem, doncs, la coalició internacional i exigim a la UE, que donin suport
políticament i material a aquelles forces i col·lectius afganesos, tant a l'interior com a
l'exterior del país, que lluiten per una societat oberta, inclusiva i democràtica, i que
treballen pel seu desenvolupament social i econòmic. Aquesta tasca, evidentment, és
incompatible amb seguir amb la venda d'armament a tercers països que donen
reconeixement polític i suport material al règim talibà, armament que en molts casos va
a parar indirectament a mans de les milícies talibanes.
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil.
L'estat espanyol ha format part de les forces d'ocupació de l'OTAN durant vint anys, a
aquesta presència espanyola s'hi ha destinat una quantitat de diners estimada de
3.500 milions d'euros i s'hi han enviat més de 27.000 militars. Tot i això, al llarg
d'aquests anys l'Estat Espanyol ha concedit un nombre minúscul de reconeixements
de condicions d'asil a persones afganeses i, mentre la guerra estava en curs, s'han
executat repatriacions que encara avui no han estat aturades.
El govern català des de la presa de poder dels talibans treballa per poder donar
resposta a la crisi de drets humans que viu l'Afganistan, i està especialment preocupat
per la situació de les dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les
minories ètniques i activistes defensors dels drets humans, davant les vulneracions
dels seus drets i llibertats i les diferents violències que pateixen.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de la Presidència, i amb unanimitat
dels 23 membre presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer. Cal que l'estat espanyol, que ostenta la competència en matèria d’atorgament
de l'asil i del pla de primera acollida compleixi amb l’obligació de protecció
internacional a les persones que fugen de l'Afganistan perquè la seva vida corre perill,
i que intensifiqui les accions diplomàtiques per tal que aquestes persones puguin sortir
del país.
Segon. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un
contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de
persones possibles. Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport local a l'acollida i el
treball conjunt amb les entitats que actuen en aquest terreny des de l'àmbit local, així
com el nostre suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes,
responsable de les polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets
de les dones i de les persones LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida.
Tercer. Defensem una política de fronteres en l'àmbit europeu que avantposi els Drets
Humans i el compliment dels acords internacionals.
Quart. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres
institucions de caràcter internacional, cal una implementació d'accions de cooperació
al desenvolupament amb membres de la població afganesa que promoguin una
societat
afganesa socialment justa, inclusiva i plenament democràtica, i també respectant la
mateixa sobirania del poble d'Afganistan. Aquesta cooperació requereix la finalització
immediata dels acords per a la venda d'armament a tercers països que donen suport
polític i material al règim talibà, com en el cas de l'estat espanyol, armament que en
molts casos va a parar indirectament a mans de les milícies talibanes.
Cinquè. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres
institucions de caràcter internacional, cal treballar conjuntament amb les xarxes
internacionals de suport als Drets Humans, tant de caràcter general, com sectorial,
vetllant pels drets de la ciutadania afganesa, i en particular amb les dones, perquè
sempre són les més perjudicades en conflictes bèl·lics.
Sisè. En el mateix sentit, i comptant amb un treball transversal i a escala internacional,
cal establir xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris segurs, acollida i asil
a la població afganesa, amb especial atenció a les dones, nenes, col·lectiu LGTBI+,
activistes pels Drets Humans, periodistes i científics, i minories ètniques com l’hazara,
directament assenyalades com a objectius pel règim talibà, davant la més que
probable i imminent vulneració dels seus drets i llibertats.
Setè. Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la Generalitat, i
que el Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics necessaris
per poder realitzar l’acolliment amb les màximes garanties, així com demanar a la UE
que exclogui l’Afganistan de la llista de països segurs.
Vuitè. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a la Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’ Associació Catalana de Municipis, al Congrés de Diputats, i a la UE.
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PUNT 16è.- Expedient 981/2021. MOCIO ERC PEL REBUIG AL PROJECTE DE
LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE MOLT ALTA TENSIÓ MAT VALMUEL-BEGUES.
Presenta la moció, la Sra. Pegueroles, consellera comarcal d’ERC, com a grup
proposant.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda conseller comarcal de Ciutadans que diu que
votarà a favor de la proposta.
En segon lloc intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem que diu que el
seu grup votarà a favor de la proposta presentada, i vol matissar que com sempre, són
als territoris més despoblats per on fan passar aquestes vies que podem catalogar
com un transvasament d’energia, de territoris despoblats i trinxats per diferents parcs
eòlics, cap a territoris més poblats i per tant més consumistes d’aquesta energia.
Per finalitzar, el Sr. Poy, destaca que s’han d’utilitzar ja les vies existents per fer
aquest trasllat d’energia.
Seguidament intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que exposa
que hi ha una evidència en el nou model energètic distribuït que no necessita
demostració: a major producció d’energia renovable distribuïda per tot el territori i no
només produïda a pocs indrets del país o de fora, menor necessitat de línies de
transport d’energia elèctrica.
El passat 28 de juliol s’ha publicat al BOE una proposta per construir una
infraestructura que vol travessar tota la demarcació - 6 de les 10 comarques- de
Tarragona, és a dir, una MAT de 180 quilometres.
Si es fa realitat, el nostre territori seria com una mena d’element de connexió d’energia
elèctrica. Aquest no és l’únic projecte que es presentarà. N’hi ha altres que pretenen
connectar l’Aragó amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sense tenir cap benefici del
negoci energètic: ni impostos, ni llocs de treball, ni altres productes derivats com
hidrogen verd o magatzems d’energia en general.
A falta d’un Pla Energètic de Catalunya – el 2012-2020 ja ha caducat sobradament que contempli totes les necessitats d’us i possibilitats d’auto-abastiment, no sembla
aconsellable planificar parcialment cap dels elements que hauran de conformar aquest
Pla: generació, distribució i emmagatzematge.
Que Catalunya no disposi encara d’aquest Pla imprescindible, és incomprensible com
ho és que estiguem situats a la cua de tots els territoris d’Espanya en la generació
d’energia renovable malgrat disposar de recursos naturals suficients com per avançar
cap a una Catalunya 100% renovable com obliga la Llei de Canvi Climàtic de 2017.
Per altra banda, la transició energètica té, com una de les característiques principals,
construir un nou model distribuït, és a dir, de generació distribuïda per tot el territori i
de consum també de km 0 en
la mesura del possible.
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Això no s’acompleix portant energia d’Aragó. A Catalunya podem generar tota
l’energia verda que necessitem i si no es fa és per manca de voluntat i perquè no s’és
conscient de la gravetat del problema que amenaça la nostra salut i la nostra
supervivència.
Transportar energia elèctrica continuarà, malgrat tot, sent necessari perquè hi ha 8
comarques a Catalunya que no podran auto-abastir-se. Però ho serà en menor
mesura i potser no caldrà cap més línia de transport si Catalunya avança en aquest
model distribuït, serà innecessari construir més línies d’Alta Tensió. No ho sabrem
mentre no disposem de l’esmentat nou Pla d’Energia.
Reafirmem el nostre compromís total amb les energies renovables i amb un model
energètic verd i eficient. Ara bé, això en cap cas ha de suposar que siguem mers
elements de transmissió d’un corredor energètic. Per tot això, el nostre grup va més
enllà i creiem que cal presentar al·legacions a la línia d’Alta Tensió en el període
d’Exposició Pública, demanant al govern de l’Estat que s’aturi la seva tramitació, fins
que el Govern de la Generalitat no aprovi el nou Pla d’Energia de Catalunya.
Cal tenir present que la tramitació que s’està fent és incorrecta. S’està intentant
habilitar una línia de molt alta tensió com si es tractés d’una línia d’evacuació. En
aquest cas les subestacions a connectar haurien d’estar en un radi màxim de 40-50
quilometres però no a 250 quilometres, com es vol dur a terme”, han explicat.
Davant d’aquest escenari, cal ser tamé crítics amb els Governs de Junts per Catalunya
i d’ERC a la Generalitens, perquè la seva inacció fa que avui ens trobem amb la
necessitat de portar l’energia renovable d’Aragó.
Finalment, tant el PSC del Camp de Tarragona com la federació de les Terres de
l’Ebre reafirmen el seu compromís absolut amb les energies renovables i amb un
model energètic verd i eficient. “Ara bé, això en cap cas ha de suposar que siguem
mers elements de transmissió d’un corredor energètic perquè els Governs
independentistes de la Generalitat no hagin fet la feina que els pertocava durant
aquests darrers deu anys”, han conclòs.
Però novament creiem que també cal instar al govern de la Generalitat
A presentar-se com a part afectada i també demani aturar qualsevol projecte de
construcció de línies d’alta tensió fins que el govern de la Generalitat no presenti ni
aprovi el nou pla energètic:
Que acceleri la implantació d'energia renovable a Catalunya en la direcció d’acomplir
l’objectiu de la Llei de canvi climàtic que estableix una Catalunya 100% renovable al
2050.
Que doni compliment a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes
de juny en el sentit de presentar i aprovar una proposta de compensacions per aquells
territoris de Catalunya amb excedència d’energia.“Una d’aquestes alternatives podria
ser que aquesta MAT aprofités les línies de molt alta tensió existents ja al territori, que
tenen suficient capacitat com per absorbir l’energia produïda per les energies
renovables d’Aragó.”
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Una altra alternativa plausible seria que la MAT passés per l’autopista donat el context
actual d’alliberament de peatges de l’AP-7. El nostre grup es reafirma el seu
compromís absolut amb les energies renovables i amb un model energètic verd i
eficient.
Finalment intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts que diu que
votaran a favor de la proposta presentada, però vol afegir que si la Generalitat de
Catalunya disposes de tots els seus recursos, podrien realitzar moltes més coses.
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres assistents voten la proposta
següent:
El BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) del 28 de juliol passat, publicava el procés
d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització
administrativa prèvia, del projecte línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) “Línea
eléctrica 400 KV SET Valmuel – CS Promotores Begues”, un macroprojecte energètic
amb diverses centrals eòliques i solar situades a Terol (Parc solar fotovoltaic ‘Jaime I’ i
quatre parcs eòlics ‘El Pelado’, ‘Honos’, ‘Lera’ i ‘San Vicente’ amb 32 aerogeneradors)
i que inclou aquesta nova línia de molt alta tensió que creuarà el sud de Catalunya,
des de Batea fins a Begues.
En concret, la MAT, que tindrà 180 quilòmetres només a Terres de l’Ebre, Tarragona i
Penedès, travessa vuit comarques catalanes, afectant de manera directa els municipis
de Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Ascó, Móra d’Ebre, Garcia, el
Masroig, Falset, Pradell de la Teixeta, Duesaigües, Riudecols, Alforja, l’Aleixar,
Almoster, la Selva del Camp, l’Albiol, Alcover, El Milà, Valls, Vallmoll, Puigpelat, Nulles,
Vilabella, Bràfim, Montferri, Rodonyà, i del Baix Penedès: Masllorenç, la Bisbal del
Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i l’Arboç, i de forma
indirecta però no menyspreable, molts municipis a l’entorn dels esmentats.
El projecte, impulsat pel Grup empresarial de FORESTALIA, proposa una MAT de
titularitat privada i d’ús exclusiu del seu promotor, te una longitud aproximada de 274
km i 475 torres elèctriques, amb l’objectiu de transportar energia produïda a l’Aragó,
cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, podent acollir futurs centrals de producció del
mateix promotor, sota la justificació de la major capacitat de producció d’energia solar i
eòlica de l’Aragó i que a Catalunya hi ha unes necessitats de consum d’electricitat molt
grans que no seran satisfetes pel propi país.
Des d’Esquerra Republicana, un cop analitzat el projecte en la seva globalitat i molt
especialment la “Línea eléctrica 400 KV SET Valmuel – CS Promotores
Begues”, les seves potencialitats, així com els diferents impactes sobre el territori,
volem expressar les següent consideracions:
El projecte de MAT, tot i l’origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un
model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, donant continuïtat a
l’actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el cost de
l’energia.
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Es tracta d’un projecte de producció d’energia allunyada dels centres de consum,
generant emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport que, en cap
cas, dóna resposta als reptes globals que enfronta el planeta contra el canvi climàtic ni
als principis que promou l’Agenda 2030.
Les escasses i poc realistes alternatives proposades en el mateix projecte, son,
presumptament, menys viables, i semblen predeterminar, de manera intencionada, el
traçat definitiu que es proposa, sense contemplar la utilització d’espais ja antropitzats,
com ara que la MAT segueixi el traçat d’infraestructures viàries existents, amb
possibilitat de circuits soterrats, o anar a buscar la connexió als SET de Saragossa,
molt més propers i, per tant, amb un impacte molt menor pel territori.
Tot i la possibilitat existent de vendre concessions d’ús de la MAT per part de la
promotora, cal remarcar la titularitat privada de la mateixa, un model de transport
d’energia inexistent fins la data al nostre país i que obre la porta a un escenari de
competència entre grups privats que pot acabar amb un impacte molt elevat pel
territori, amb multitud de línies de diferent titularitat per connectar els mateixos àmbits.
Per això cal fer referència a l’impacte acumulatiu que algunes comarques com la Terra
Alta ja pateixen amb les centrals eòliques i solars, i que ara es veurà incrementat amb
un línia d’alta tensió que contradiu la pròpia llei del sector elèctric, que parla de
minimitzar el cost del conjunt del sistema a l’hora de transportar l’energia. Cal un
model de producció d’energia distribuïda, democratitzada i propera a les àrees de
consum, evitant les concentracions de producció en determinats territoris, que
produeixen un elevat impacte acumulatiu i generen un important cost en el transport.
La llei del sector elèctric també fa esment la necessitat de transparència en la
planificació del transport de l’energia, i ens trobem amb un projecte dissenyat
completament d’esquena al territori, el qual no ha pogut participar ni en la necessitat
del mateix ni, si s’esqueia, en el disseny del recorregut des d’un principi, com hauria
estat desitjable.
En aquest sentit, la MAT Valmuel-Begues sembla no tenir en compte els valors
paisatgístics descrits ens els diferents Catàlegs del Paissatge i afecta espais naturals
protegits del PEIN i àrees ZEPA i ZEC de la xarxa Natura 2000, concretament:
Sistema prelitoral meridional, Serra de Pàndols-Cavalls, Pas de l’Ase, riu Siurana i
planes del Priorat, Tivissa- Vandellòs-Llaberia, Serra de Llaberia, serres de Pradell i
l’Argentera, Muntanyes de Prades i el Montmell-Marmellar, generant un impacte
important a nivell mediambiental, paisatgístic i socio-econòmic, el qual es justifica amb
“lleugeresa” en la pròpia memòria del projecte.
Es tracta d’un projecte publicat en ple període de vacances, amb impactes en el
paisatge, en el territori i la ciutadania, en les activitats econòmiques tradicionals i en
els espais naturals i estratègics del territori català. L’impuls de les energies renovables
no es pot fer d’esquena al territori i encara menys en funció d’interessos privats de
corporacions que únicament contemplen com a objectiu els guanys econòmics,
prioritzant-los per sobre de qualsevol altra consideració social, ambiental o de mínima
sostenibilitat, i que tindrien greus efectes i externalitats negatives sobre la nostra
pagesia, el paisatge i el medi natural. Aquestes greus afectacions són degudes a les
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úniques consideracions econòmiques de maximització dels beneficis per part de
determinades empreses, les quals, pujant a cavall d’una pretesa generació d’energies
renovables, obvien absolutament l’impacte que tenen els enormes canals de transport
d’aquestes energies, com és el cas, optant per la solució que els és menys costosa i,
per tant, més rendible als seus únics interessos.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal
d’ERC, i amb unanimitat dels 23 membre presents, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
Primer - Manifestar el rebuig i total oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica
de 400KV MAT Valmuel-Begues. Molt especialment tal i com està configurada en el
projecte fet públic en el BOE del passat 28 de juliol.
Segon - Expressar el nostre suport a les comarques i municipis afectats per aquest
projecte de MAT.
Tercer - Continuar impulsant i participant de l'estratègia conjunta i coordinada
d’oposició a la construcció de la línia aèria elèctrica de 400KV MAT Valmuel- Begues,
assumint com a pròpies les consideracions i al·legacions resultants dels treballs
tècnics encarregats a tal efecte, redactades i presentades per les diferents
administracions representants del territori.
Quart - Demanar al govern espanyol la retirada d’aquests projectes i l’elaboració d’una
estratègia coordinada amb el territori que permeti fer-ne partícip als diferents agents
afectats.
Cinquè - Exigir al govern espanyol la creació d’una estratègia sobre renovables que
estableixi un acord entre tots els territoris i agents afectats i protegeixi les zones d’alt
valor agrícola i forestal, tot donat veu al territori especialment en els grans projectes
tan de producció com de distribució.
Sisè - Demanar al govern espanyol la priorització d’ús dels espais antropitzats a l’hora
d’aprovar projectes de producció i distribució d’energies renovables, com a mesura per
protegir els espais agrícoles i forestals d’alt valor i minimitzar l’impacte paisatgístic i
territorial dels mateixos.
Setè - Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb la transició energètica i el
compromís tal com estableixen els objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU, i els
compromisos per un territori neutre en emissions el 2050.
PUNT 17è.- Propostes d’urgència.
Proposta A. Expedient 915/2021. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió als Plans
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 23 membres assistents,
l’aprovació de les urgències i la debaten
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Proposta A. Expedient 915/2021. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió als Plans
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona
Des de fa anys, la Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de
l’ocupació mitjançant l’execució de plans d’ocupació destinats a millorar les condicions
individuals i professionals de les persones treballadores, en el seu àmbit territorial.
En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de
Tarragona consistent en col·laborar amb l’activitat econòmica i social local, i amb
l’objectiu d’Implementar l’acció social, garantint recursos destinats a desplegar plans
d’ocupació, i crear un marc de col·laboració explícit amb les administracions i les
entitats que tinguin dins de les seves prioritats l’acció social i ocupacional, la
Diputació, mitjançant l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, vol
promoure la realització de plans d’ocupació destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat
de les persones aturades de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de
l’Ebre i del Baix Penedès.
D’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la comarca es constitueix com
una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus
fins. El territori de la comarca és l’àmbit en què el Consell Comarcal exerceix les seves
competències. Les competències de la comarca són les que es detallen a l’article 26
del Decret legislatiu esmentat. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat la
seva voluntat de col·laborar en l’execució del Pla de Foment de l’Ocupació de la
Diputació de Tarragona.
Els objectius del Pla d’Ocupació, estan dirigits a diferents vessants:
A) Aconseguir que els treballadors participants puguin assolir una formació
adequada, al mateix temps que es incideix en augmentar la seva autoestima,
fets que sense dubte afavoriran la seva reintegració al mon del treball actiu.
B) Augmentar la seguretat dels usuaris, millorar la imatge i realitzar el
manteniment de les següents infraestructures turístiques:
= Via Verda del Baix Ebre (Tortosa, Roquetes, Aldover, Xerta i Benifallet)
= Camí natural de Tortosa a Deltebre (Tortosa, l’Aldea, Camarles i Deltebre).
C) Millorar la imatge i afavorir el funcionament de les diferents instal·lacions del
Consell Comarcal del Baix Ebre i per tan, fer més agradable la visita de les
persones que gaudeixen dels serveis d’aquesta administració (Seu del Consell,
Viver d’Empreses i Ebre Terra).
D)A)
Donar recolzament puntual a petits municipis de la comarca (menys de
5.000 habitants), que puguin sol·licitar una ajuda esporàdica per realitzar el
manteniment de determinats espais naturals.
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Per tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de la Presidència, i amb unanimitat
dels 23 membre presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria dels plans
d’ocupació de la Diputació de Tarragona 2021.
Segon.- Donar a aquesta resolució la tramitació corresponent per a la seva efectivitat i
traslladar-la al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la seva ratificació, si
s’escau, i aprovar el conveni de col.laboració amb la Diputació de Tarragona que
regula la relació entre ambdues administracions.
PUNT 18è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
La Sra. Pedret demana la paraula per preguntar al President, de com van els tràmits
sobre el seu compromís en l’arranjament del camí que va de la carretera C-12 fins a
l’estació de la via verda a Benifallet, ja que hi ha molts usuaris que la utilitzen i
contínuament pregunten i mostres la seva preocupació sobre l’estat actual d’aquest
tram de camí.
El Sr. Faura li diu que la principal dificultat és que és tracta d’un camí de titularitat, però
que estan treballant amb Caminos Naturales per tal de poder arranjar part d’aquest
camí i en això es van comprometre. Li diu a la Sra. Pedret que seguirà treballant i
insistint sobre aquest assumpte.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 14:45 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
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