
 

 

ACTA 08/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier      Galbe Mauri, Eladi  
 
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviñó i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Ferré Ribes, Aleix 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep 
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 
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos  
Tomàs Audí, Domingo 
Vallespí Cerveto, Francesc 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 
  
També són presents a la sessió: 
 
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 
 
Sent les 13:50 hores del dia 30 de setembre de 2022, 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 27 de 
setembre de 2022, sota el següent ordre del dia: 
 
Punt 1r.- ACTE PREVI A LA SESSIÓ: Acte de reconeixement de serveis prestats - 
jubilació - del subaltern, Francesc Luque 
 
Punt 2n.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Punt 3r.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 



 

 

Punt 4t.- Expedient 959/2022. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol.licitud de 
subvenció Programa Treball i Formació, Joves tutelats i ex-tutelats 
 
Punt 5è.- Expedient 960/2022. Ratificació, si s'escau, de la sol.licitud de subvenció del 
Programa Treball i Formació. LINIA DONA 
 
Punt 6è.- Expedient 961/2022. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol.licitud de 
subvenció la línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC- TRFO 
TRANS-DLLD-DONA) 
 
Punt 7è.- Expedient 962/2022. Aprovació, si s'escau de la ratificació de sol.licitud de 
subvenció de la subvencions destinades a la línia del Programa Treball i Formació per 
a persones provinents d’Ucraïna, extraordinària 2022 
 
Punt 8è.- Expedient 1044/2020. Aprovació, si s'escau, de l’Addenda al conveni amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució de les obres de “sanejament i depuració 
del nucli de Vinallop (TM Tortosa) 
 
Punt 9è.- Expedient 422/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua per la inclusió del sistema de sanejament de Santa Rosa de Lima 
(EMD Bitem, TM Tortosa) 
 
Punt 10è.- Expedient 966/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb el 
Consorci per al desenvolupament dels Baix Ebre i Montsià per a execució conjunta de 
programes de cooperació 
 
Punt 11è.- Expedient 972/2022. Aprovació, si s'escau, de l'actualització econòmica per 
a l'exercici 2022 de l'encàrrec a COPATE per assistència tècnica 
 
Punt 12è.- Expedient 996/2022. Aprovació, si s'escau, del model d'addenda als 
convenis de delegació de gestió de sanejament per a delegació d'execució d'obres  
 
Punt 13è.- Expedient 810/2022. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda per a l'exercici 
2022 al Conveni de conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la 
delegació de competències en matèria de consum 
 
Punt 14è.- Expedient 823/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
REPSOL per a la col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per a 
persones amb mobilitat restringida o altres necessitats socials, de l’any 2022 
 
Punt 15è.- Expedient 943/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria de 
ajuts per a assistència a llars d'infants curs 22-23 
 
Punt 16è.- Expedient 944/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria per 
atorgament d'ajuts per a adquisició de llibres i material curricular, curs 22-23 
 
Punt 17è.- Expedient 546/2022. Aprovació, si s'escau, del Compte General de 
l'exercici 2021 
 
Punt 18è.- Expedient 727/2022. Aprovació, si s'escau, del 12è expedient de 
modificació de Crèdits del pressupost de l'exercici 2022 
 
Punt 19è.- Expedient 788/2022. Aprovació, si s'escau, del Pla de Mesures Antifrau  
 
Punt 20è.- Expedient 968/2022. Aprovació, si s'escau, de la derogació i nova imposició 



 

 

de taxa i ordenança reguladora per utilització d’espais EBRETERRA  
 
Punt 21è.- Expedient 969/2022. Aprovació, si s'escau, de les Bases reguladores del 
procés selectiu per a la formació d'una Borsa de tècnic/a projectes europeus, de 
cooperació i altres 
 
Punt 22è.- Expedient 805/2022. Aprovació, si s'escau, de la mutació demanial de part 
de l'espai jardí de la seu comarcal per a instal·lació d'un equipament BARNAHUS per 
part de la Generalitat de Catalunya 
 
Punt 23è.- Expedient 880/2022. Aprovació, si s'escau, de l'establiment d'un requisit 
addicional a la intervenció prèvia en fase O dels contractes menors 
 
Punt 24è.- Expedient 48/2022. Donar compte de la modificació del Pla de control 
financer 2021 
 
Punt 25è.- Expedient 971/2022. Donar compte de circulars d'intervenció 
 
Punt 26è.- Expedient 938/2022. Moció del grup comarcal JUNTS pel traspàs de 
Rodalies RENFE 
 
Punt 27è.- Expedient 939/2022. Moció del grup JUNTS per fer el pagament d’impostos 
estatals a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
 
Punt 28è.- Expedient 965/2022. Moció Grup ERC sobre crema de restes vegetals  
 
Punt 29è.- Expedient 992/2022. Moció del grup comarcal de PSC sobre crema de 
restes vegetals  
 
Punt 30è.- Propostes d'urgència 

 
 
Desprès de realitzar l’acte previ de reconeixement de serveis prestats - jubilació - del 
subaltern, Francesc Luque, 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 2n.- 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 07/2022 de la sessió ordinària de data 29 de juliol 
de 2022. 
 
Punt 3r.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2022-0292 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 751/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de treball 
psicòleg/òloga. Juliol 2022 -- 751/2022 



 

 

RP 2022-0291 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 636/2022 -- Múltiples interessats -- CONTRACTACIÓ 
TREBALLADORS/ES FAMILIARS VACANCES 2022 -- 636/2022 

RP 2022-0290 

SIA 2126660 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 675/2022 -- 
47825539Y SANDRA PINO CHAVARRIA -- Contractació  de 
Sandra Pino personal  de neteja ( substitució  baixes i vacances 
d'estiu) -- 675/2022 

RP 2022-0289 

SIA 2165410 -- Expedient 982/2022 -- B66396128 AGRICOLA 
HORTEBRE SL -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT 
AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - AGRICOLA HORTEBRE 
SL JORDI AMETLLER -- 982/2022 

RP 2022-0288 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 575/2022 -- 
Múltiples interessats -- SELECCIO TECNIC / A INFORMATIC. 
BORSA DE TREBALL. CONTRACTE INTERI -- 575/2022 

RP 2022-0287 
SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 928/2022 -- 
Nomenament Arquitecte/a Tècnic/a funcionari interí/na -- 928/2022 

RP 2022-0286 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
113/2022 -- Múltiples interessats -- TREBALL I FORMACIÓ 
ANTICIPADA 2022 MG52, PRGC I PANP (SOC TRFO ELL REACT ) 
-- 113/2022 

RP 2022-0285 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 912/2022 -- Contractació educadora social Gloria 
Isabel Sanchez per substitució Anna Julve -- 912/2022 

RP 2022-0284 

SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -- 
Expedient 725/2022 -- B59104612 ABAST SYSTEMS & 
SOLUTIONS, S.L. -- CENTRAL DE COMPRES. ACM. EQUIP 
INFORMÀTIC -- 725/2022 

RP 2022-0283 

SIA 2126751 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 904/2022 -- 
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost del CCBE 
per a l'exercici 2023 -- 904/2022 

RP 2022-0282 

SIA 2126751 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 904/2022 -- 
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost  consolidat 
per a l'exercici 2023 -- 904/2022 

RP 2022-0281 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 636/2022 -- Múltiples interessats -- CONTRACTACIÓ 
TREBALLADORS/ES FAMILIARS VACANCES 2022 -- 636/2022 

RP 2022-0280 

SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1152/2021 -- 
Bases atorgament ajuts d'urgència social sobre pobresa 
energètica-Exercici 2022 -- 1152/2021 

RP 2022-0279 

SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -- 
Expedient 725/2022 -- CENTRAL DE COMPRES. ACM. EQUIP 
INFORMÀTIC -- 725/2022 



 

 

RP 2022-0278 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 705/2022 -- 
Múltiples interessats -- TECNIC/A TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ -- 705/2022 

RP 2022-0277 

SIA 2165410 -- Expedient 900/2022 -- B55577829 TALLER 
NAVAL LLUIS SENTIS SOCIEDAD LIMITADA -- PROCEDIMENT 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - TALLER 
NAVAL LLUIS SENTIS SOCIEDAD LIMITADA -- 900/2022 

RP 2022-0276 

SIA 2165410 -- Expedient 903/2022 -- U67234310 UTE BAIX 
EBRE-MONTSIA -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN 
CAMIO CISTERNA - UTE BAIX EBRE MONTSIA, PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA RESTA -- 903/2022 

RP 2022-0275 

SIA 2165410 -- Expedient 874/2022 -- A08146367 SOREA 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAU -- 
PROCEDIMENT ACREDITACIO DE TRANSPORTISTES DE 
VEHICLES CISTERNA - SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAU -- 874/2022 

RP 2022-0274 

SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 894/2022 -- 
CRIDA I CONTRACTACIONS DE MONITORES I EMPLATADORES 
MENJADOR ESCOLAR, CURS 2022-2023 -- 894/2022 

RP 2022-0273 

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 884/2022 -- 
Contractació educadora social Silvia Arasa per substitució IT 
Sigrid Martinez -- 884/2022 

RP 2022-0272 

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 666/2022 -- 
47620626T CARMEN SAMPER FRANQUET, 40935681M JOSÉ 
SEGARRA FERNÁNDEZ -- Contractació xofer TAD substitucio 
vacances estiu 2022 -- 666/2022 

RP 2022-0271 

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 867/2022 -- 
47821491Y MARIA VICTORIA JIMENEZ FONTANET -- 
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS MARIA VICTORIA JIMENEZ 
FONTANET -- 867/2022 

RP 2022-0270 

SIA 2165355 -- Expedient 881/2022 -- 37385408N ESTHER 
JIMENEZ SUAREZ -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS ESTHER 
JIMENEZ SUAREZ -- 881/2022 

RP 2022-0269 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 705/2022 -- 
Múltiples interessats -- TECNIC/A TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ -- 705/2022 

RP 2022-0268 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 748/2020 -- Múltiples interessats -- Borsa de Treball 
de Treballador/a familiar-Juliol 2020 -- 748/2020 

RP 2022-0267 

SIA 2126638 -- Expedient 1628/2019 -- Múltiples interessats -- 
Aprovació bases borsa de treball acompanyant transport 
adaptat exercici 2019 -- 1628/2019 

RP 2022-0266 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 575/2022 -- 
Múltiples interessats -- SELECCIO TECNIC / A INFORMATIC. 
BORSA DE TREBALL. CONTRACTE INTERI -- 575/2022 



 

 

RP 2022-0265 

SIA 2165362 -- 110 PERSONAL -- Expedient 871/2022 -- 
78579258B EVA FRANCISCA LLAMBRICH PALLARES -- 
Excedència voluntària per interès particular Eva Francisca 
Llambrich Pallarès (a partir de 24-8-2022) -- 871/2022 

RP 2022-0264 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 748/2022 -- CONVOCATÒRIA Borsa de treball 
Treballador-a social Ebasp-SIs juliol 2022 -- 748/2022 

RP 2022-0263 

SIA 2165410 -- Expedient 877/2022 -- 39174459P ANTONIO 
PEREZ ALVAREZ -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT 
AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - ANTONIO PEREZ 
ALVAREZ , XIRINGUITO PLATJA AVELLANES , L'AMPOLLA -- 877/2022 

RP 2022-0262 

SIA 2165410 -- Expedient 875/2022 -- P4301300B Ajuntament 
Ametlla de Mar -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN 
CAMIO CISTERNA - Autoritzacio abocament aigües residuals 
EDAR P.I. LES CREUETES -- 875/2022 

RP 2022-0261 

SIA 2165410 -- Expedient 873/2022 -- G43670629 CLUB 
NAUTIC RIUMAR DELTEBE -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO 
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA -- 873/2022 

RP 2022-0260 

SIA 2165410 -- Expedient 876/2022 -- G43059013 Altres ens 
Públics Tortosa -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN 
CAMIO CISTERNA - COMUNITAT DE REGANTS SINDICAT 
AGRICOLA DE L'EBRE,  Instal·lacions de Deltebre -- 876/2022 

RP 2022-0259 
SIA 2126642 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 807/2022 -- 
EXPEDIENT DISCIPLINARI JOAN MARTÍ CALBET (TIF 2022) -- 807/2022 

RP 2022-0258 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 818/2022 -- 
CONVOCATÒRIA PROVES SELECCIO BORSA DE TECNIC/A ARXIU 
JULIOL 2022 -- 818/2022 

RP 2022-0257 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 755/2022 -- Borsa de treball de tècnic/a per atenció 
a joves en situació de vulnerabilitat. Juliol 2022 -- 755/2022 

RP 2022-0256 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 756/2022 -- Convocatòria de proves selectives 
Borsa de treball de tècnic/a per atenció a persones sense llar. 
Juliol 2022 -- 756/2022 

RP 2022-0255 

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 666/2022 -- 
40935681M JOSÉ SEGARRA FERNÁNDEZ -- Contractació xofer 
TAD substitucio vacances estiu 2022 -- 666/2022 

RP 2022-0254 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 819/2022 -- 
CONVOCATORIA PROVES SELECCIO BORSA TECNIC HABITATGE 
-- 819/2022 

RP 2022-0253 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -- 
Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES 
ANY 2022 -- 87/2022 



 

 

RP 2022-0252 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -- 
Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES 
ANY 2022 -- 87/2022 

RP 2022-0251 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -- 
Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES 
ANY 2022 -- 87/2022 

RP 2022-0250 

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 456/2022 -- 
47938181V PAULA QUEROL CAROT -- Contractació temporal 
psicòleg  EAIA Paula Querol Carot ( acumulació tasques/baixa 
IT Eva Sancho) -- 456/2022 

RP 2022-0249 
SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 272/2022 -- 
PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2022 -- 272/2022 

RP 2022-0248 

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 825/2022 -- 
39892836A Neus Guiu Cervelló -- RECONEIXEMENT DE 
TRIENNIS NEUS GUIU CERVELLÓ -- 825/2022 

RP 2022-0247 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 636/2022 -- Múltiples interessats -- CONTRACTACIÓ 
TREBALLADORS/ES FAMILIARS VACANCES 2022 -- 636/2022 

RP 2022-0246 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 821/2022 -- CONTRACTACIÓ TREBALLADORES 
FAMILIARS 2022 -- 821/2022 

RP 2022-0245 

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 773/2022 -- 
47620317J Jordi Balart Martin -- RECONEIXEMENT DE 
TRIENNIS JORDI BALART MARTÍN -- 773/2022 

RP 2022-0244 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 459/2022 -- 
Múltiples interessats -- SIS Servei Intervenció Socioeducatiu-
Servei Diürn-Estiu 2022 -- 459/2022 

RP 2022-0243 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 636/2022 -- 47624759Q NURIA VALLES GISBERT, 
40931712S NURIA MELICH CUGAT, 40927921L JUAN JOSE 
DIEGUEZ CLUA -- CONTRACTACIÓ TREBALLADORS/ES 
FAMILIARS VACANCES 2022 -- 636/2022 

RP 2022-0242 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 575/2022 -- 
Múltiples interessats -- SELECCIO TECNIC / A INFORMATIC. 
BORSA DE TREBALL. CONTRACTE INTERI -- 575/2022 

RP 2022-0241 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 459/2022 -- 
Múltiples interessats -- SIS Servei Intervenció Socioeducatiu-
Servei Diürn-Estiu 2022 -- 459/2022 

RP 2022-0240 

SIA 2165410 -- Expedient 799/2022 -- B43516988 
PRONTOSERVIS SOCIEDAD LIMITADA -- PROCEDIMENT 
ACREDITACIO DE TRANSPORTISTES DE VEHICLES CISTERNA - 
INCLOURE VEHICLE NOU 52608963M PRONTOSERVIS -- 799/2022 

 
 
 



 

 

 
Punt 4t.- Expedient 959/2022. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol.licitud 
de  subvenció Programa Treball i Formació, Joves tutelats i ex-tutelats 
 
La RESOLUCIÓ EMT/2196/2022, de 30 de juny, obre convocatòria, per l’any 2022, per 
a la concessió de subvencions de la línia del Programa Treball i Formació Joves 
tutelats i ex-tutelats, d’acord amb bases reguladores aprovades per l’Orde 
EMT/176/2021, 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril. 
 
L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és proporcionar experiències professionals 
a un sector jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per 
l’Administració de la Generalitat, per facilitar les transicions posteriors al mercat de 
treball ordinari. 
 
Pel que fa als destinataris, el programa s'ha articulat per a subvencionar la 
contractació de persones joves entre 17 i 25 anys que tinguin la condició de tutelat o 
ex-tutelats per l'administració de la Generalitat de Catalunya, que estiguin en situació 
de demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO), 
 
Les actuacions a desenvolupar poden ser les següents: 
 

a) Actuació de contractació laboral mitjançant un contracte amb una durada de 12 mesos 

a jornada completa.  

 
b) Actuació de formació que permetrà adquirir coneixements, habilitats i competències, 

mitjançant una formació transversal específica de llengua catalana (135 hores),  que 

afavoreixi el seu desenvolupament personal, laboral i formatiu, com també el seu 

procés d’inclusió social..  

c) Actuació d’acompanyament a les persones participants 

 
El Consell Comarcal del baix Ebre té la voluntat d’acollir-se a aquesta convocatòria i, 
amb aquesta finalitat, ha preparat el corresponent projecte. 
 
Per tot l’exposat, fent ús de les atribucions que li atorga el decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, atès que la celebració de la sessió plenària és posterior a la data de 
finalització del termini per presentar la sol·licitud, essent que es tracta d’una actuació 
administrativa urgent, el President va sol.licitar l’ajut. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió 
Informativa Comarcal d’Activació Econòmica i Esports, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la sol.licitud de subvenció per la qual el  Consell Comarcal del Baix 
Ebre s’acull a la convocatòria de subvencions destinades a la línia del Programa 
Treball i Formació, Joves tutelats i ex-tutelats. 
 
Segon- Aprovar el document tècnic que preveu un cost total de les accions 
sol.licitades de 250.215,60 € i sol·licitar la subvenció pel mateix import, d’acord amb el 
següent detall: 
 
 
 
 



 

 

LÍNIA JOVES 
 

Accions Formatives Contractacions de 12 mesos 
 

Tipus 
d'Acció 

Formativa 

Codi de l'Acció 
Formativa 

Impor
t hora 

Total 
hores 

Contract
. 

Subvenció a 
les Accions 

d'Exper. 
Laboral 

 
Subvenció 
Formació 

 

Transversal 

FCO 
Comunicació en 

llengua 
catalana N2  

 
 

9,22€ 
 
  

 
 

 
135h 

 
 

  

10 196.458,00€  12.447,00€ 

 
       TOTAL 208.905,00€ 

 
 

LÍNIA ACOM  

Nombre de 
Tècniques 

10 participants /Hores 
d’Atenció 

                      (22,21€/h) 
Subvenció  

1 1.860  
  

  TOTAL 41.310,60€ 

 
 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
Punt 5è.- Expedient 960/2022. Ratificació, si s'escau, de la sol.licitud de 
subvenció del Programa Treball i Formació. LINIA DONA 
 
La resolució EMT/2412/2022 de 21 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 2022 
destinada a la concessió de subvencions de la línia DONA (SOC-TRFO EELL DONA), 
d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de 
setembre, modificada per l’ORDRE EMT/68/2022, de 20 d’abril. 

L’objectiu general i la finalitat d’aquest programa és facilitar l’accés al treball a les 
DONES en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades 
(DONO), amb més dificultats per accedir al mercat de treball, en situació de violència 
masclista, mares de famílies monoparentals, aturades de llarga durada no perceptores 
de prestació per desocupació, la millora de la seva ocupabilitat i les seves 
competències professionals, mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i 
desenvolupant unes tasques professionals i de formació.  
 
Les actuacions a desenvolupar es concreten en: 
 
- Actuació de contractació laboral mitjançant un contracte amb una durada de 12 
mesos a jornada completa, S’han sol·licitat  5 DONES, atorgament pendent de 
resolució. 
- Actuació de formació Actuació de formació que permetrà adquirir coneixements, 
habilitats i competències, mitjançant una formació transversal específica de 
Sensibilització en la igualtat d’oportunitats (20 hores) i Competències digitals bàsiques  
(60 hores) que afavoreixin el seu desenvolupament personal, laboral i formatiu i social.  
- Actuació d’acompanyament a les persones participants del programa.  



 

 

 
Des de l’àrea d’activació econòmica s’ha preparat i presentat la sol·licitud per tal que el 
Consell Comarcal del Baix Ebre pugui continuar gaudint dels beneficis d’aquest 
programa, atès que el termini de presentació finalitzava abans de la celebració de la 
sessió plenària del mes de setembre, 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió 
Informativa Comarcal d’Activació Econòmica i Esports, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, en el marc de la resolució EMT/2412/2022 de 21 de juliol, d’acord amb el 
següent detall: 
 
 

ACTUACIONS NUM. 
TUTOR/A 

NUM.DONES PRESSUPOST 

Acompanyament, 
Formació i 
Contractació 
laboral 

1 5 
138.678,65€ 

 

 
Segon. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència per 
signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
 
Punt 6è.- Expedient 961/2022. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol.licitud 
de subvenció la línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC- 
TRFO TRANS-DLLD-DONA) 
 
La resolució EMT/2340/2022 de 19 de juliol, obre la convocatòria per a l’any 2022 
destinada a la concessió de subvencions de la línia Trans*, DLLD i Dones en situació 
de vulnerabilitat (SOC-TRFO TRANS-DLLD-DONA), d’acord amb les bases 
reguladores aprovades a l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per 
l’ORDRE EMT/68/2022, de 20 d’abril. 
 
L’objectiu general i la finalitat d’aquest programa és ocupar i millorar l’ocupabilitat de 
persones aturades que siguin Demandants d’Ocupació i que formin part dels 
col·lectius DLLD, DONA i TRANS amb la finalitat de facilitar la seva pràctica laboral 
mitjançant treballs de caràcter públic i interès social en la conservació, millora d’espais 
i edificis públics, així com en la prestació de serveis públics de caràcter comarcal. 
 
Tenint en compte la naturalesa del programa Treball i Formació on es combinen 
accions d’experiència laboral i formatives, principalment, però també accions de 
tutorització, seguiment, i prevenció de riscos laborals i ambientals, els objectius 
específics a assolir en funció de les accions a realitzar són: 
 

1) Adquirir experiència laboral i millorar les competències transversals a través de les 

accions laborals i formatives.  

 

2) Ajudar a cada participant a identificar i potenciar les seves competències personals i 

professionals per millorar la seva ocupabilitat.  



 

 

 

3) Programar un procés d’acompanyament dels participants tant pel que respecta a les 

accions d’experiència laboral com formativa destinat a una millor detecció de les 

deficiències en l’assoliment i execució de les competències treballades.  

 

4) Millorar les possibilitats d’inserció laboral i dotació de les eines laborals, tècniques o 

personals dels participants per evitar fenòmens com l’exclusió social. 

 

Les actuacions a desenvolupar es concreten en: 
 
- Actuació de contractació laboral mitjançant un contracte amb una durada de 12 mesos a 

jornada completa.  

- Actuació de formació que permetrà adquirir coneixements, habilitats i competències, 

mitjançant una formació transversal específica de sensibilització en la igualtat d’oportunitats 

i competències digitals bàsiques que afavoreixin el seu desenvolupament personal, laboral i 

formatiu i social. S’han sol·licitat 80 hores de formació.  

- Actuació d’acompanyament a les persones participants. 

 

Des de l’àrea d’activació econòmica s’ha preparat i presentat la sol·licitud per tal que el 
Consell Comarcal del Baix Ebre pugui continuar gaudint dels beneficis d’aquest 
programa, atès que el termini de presentació finalitzava abans de la celebració de la 
sessió plenària del mes de setembre, 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió 
Informativa Comarcal d’Activació Econòmica i Esports, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, en el marc de la resolució EMT/2340/2022, de 19 de juliol, d’acord amb el 
següent detall: 
 

ACTUACIONS NUM. TUTOR/A NUM.JOVES PRESSUPOST 

Acompanyament, 
Formació i 

Contractació 
laboral 

1 16 
495.773,76€ 

 

 
 
Segon. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència per 
signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
 
Punt 7è.- Expedient 962/2022. Aprovació, si s'escau de la ratificació de sol.licitud 
de subvenció de la subvencions destinades a la línia del Programa Treball i 
Formació per a persones provinents d’Ucraïna, extraordinària 2022 
 
La RESOLUCIÓ EMT/2553/2022, d’1 d’agost, obre convocatòria extraordinària per 
l’any 2022, per a la concessió de subvencions de la línia del Programa Treball i 
Formació per a persones provinents d’Ucraïna, d’acord amb bases reguladores 
aprovades per l’Orde EMT/176/2021, 9 de setembre, modificada per l’Ordre 
EMT/68/2022, de 20 d’abril. 
 



 

 

Des que començà la invasió russa a Ucraïna al febrer de 2022, moltes persones van 
decidir marxar del seu país com a refugiats de guerra. Algunes d’aquestes persones 
han arribat a Catalunya. Concretament, a la comarca del Baix Ebre, s’han donat d’alta 
amb la targeta sanitària, des de l’1 de març fins l’1 de setembre, un total de 195 
persones (65 homes i 130 dones). Observant, tant a nivell autonòmic com comarcal, 
que la xifra de dones duplica clarament a la dels homes. 
 
Els objectius generals d’aquest programa seran facilitar l’adquisició de competències 
idiomàtiques, proveir l’acompanyament psicològic especialitzat per tal de reforçar el 
seu benestar emocional, facilitar o garantir l’accés al Servei de Primera Acollida, també 
i no menys important, ocupar i millorar l’ocupabilitat de persones aturades que siguin 
Demandants d’Ocupació i que formin part dels col·lectius esmentats anteriorment, 
persones provinents d’UCRAÏNA amb la finalitat de facilitar la seva pràctica laboral 
mitjançant treballs de caràcter públic i interès social, així com en la prestació de 
serveis públics de caràcter comarcal. 
 
Les actuacions a desenvolupar poden ser les següents: 
 
- Actuació de contractació laboral mitjançant un contracte amb una durada de 12 

mesos a jornada completa o de durada de 6 mesos a jornada parcial.  
 

- Actuació d’acompanyament a les persones participants del programa. Per facilitar 
l’adquisició de competències idiomàtiques. Proveir l’acompanyament psicològic 
especialitzat, per tal de reforçar el seu benestar emocional. Fomentar el 
coneixement de l’entorn municipal, social i laboral. 

 
El Consell Comarcal del baix Ebre té la voluntat d’acollir-se a aquesta convocatòria i, 
amb aquesta finalitat, ha preparat el corresponent projecte. 
 
Per tot l’exposat, fent ús de les atribucions que li atorga el decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, atès que la celebració de la sessió plenària és posterior a la data de 
finalització del termini per presentar la sol·licitud, essent que es tracta d’una actuació 
administrativa urgent, el President va sol.licitar l’ajut. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió 
Informativa Comarcal d’Activació Econòmica i Esports, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la sol.licitud de subvenció per la qual el  Consell Comarcal del Baix 
Ebre s’acull a la convocatòria de subvencions destinades a la línia del Programa 
Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna, extraordinària 2022, Resolució 

EMT/2553/2022, d’1 d’agost. 
 
Segon- Aprovar el document tècnic que preveu un cost total de les accions 
sol.licitades de 127.959,62 € i sol·licitar la subvenció pel mateix import, d’acord amb el 
següent detall: 
 
 
ACTUACIONS NUM. 

TUTOR/A 
PARTICIPANTS PRESSUPOST 

Acompanyament,  
Contractació laboral 

1 5                         
127.959,62 € 

 



 

 

 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
Punt 8è.- Expedient 1044/2020. Aprovació, si s'escau, de l’Addenda al conveni 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució de les obres de “sanejament i 
depuració del nucli de Vinallop (TM Tortosa) 
 
I.- El 25 de gener de 2021 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a 
l’execució de les obres de «Sanejament i depuració del nucli de Vinallop» (TM de 
Tortosa) CV20000926, que estableix la seva vigència fins el 24 de gener de 2025, 
disposant uns imports màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació 
objecte del conveni, d’acord amb les anualitats següents: 

2021 2022 TOTAL

557.171,60 € 557.171,60 €

5.000,00 € 7.800,00 € 12.800,00 €

5.000,00 € 564.971,60 € 569.971,60 €

Anualitat

Execució d'actuacions

Despeses indirectes

 
 

II.- El 5 d’abril de 2022, el CCBE va sol·licitar l’increment de l’import de finançament 
del conveni i la modificació de les anualitats de la despesa directa i indirecta 
associada, atès que considerava convenient, en atenció a una millor gestió de 
l’actuació, incloure dins del contracte d’execució, l’explotació pel propi contractista del 
primer any d’explotació, i que és desglossen de la següent manera: 
 

Anualitat 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Execució de les obres 569.227,59 €      30.775,00 €   600.002,59 € 

Despeses indirectes (obres) 5.000,00 € 3.000,00 €      5.000,00 €           800,00 €         13.800,00 €   

Explotació 107.425,24 € 107.425,24 € 

Despeses indirectes (explotació) 8.056,89 €      8.056,89 €      

5.000,00 € 3.000,00 €      574.227,59 €      147.057,13 € 729.284,72 €  
 

III.- D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
jurídic del sector públic i amb el previst al propi conveni, procedeix dur a terme 
l’increment d’imports i la modificació de les anualitats pressupostàries establertes al 
Conveni amb codi CV20000926 sol·licitades per part del Consell Comarcal, i la 
regulació de l’abonament futur de les despeses d’explotació, per tal d’incorporar a 
l’execució de l’obra que en constitueix l’objecte principal el cost d’un any d’explotació 
per part del propi contractista i d’aquesta manera, permetre que l’empresa constructora 
es faci càrrec de l’explotació durant el primer any per assegurar el correcte 
funcionament de la instal·lació i el compliment de manera continuada dels paràmetres 
d’abocament a medi. Al mateix temps, la incorporació de la modelització BIM al 
projecte permet una millor gestió de l’obra i de la posterior operació i manteniment, 
d’acord amb les directrius del Govern de la Generalitat en aquest sentit. Ambdós 
conceptes ja els incorpora l’ACA en les actuacions que executa de manera directa.  
 
Així, en data 4 d’agost de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua ha fet arribar la proposta 
d’addenda al conveni subscrit en data 25 de gener de 2021, proposta d’addenda que 
ha estat informada favorablement per part dels tècnics en data 11 d’agost de 2022. 
 
 



 

 

Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió 
Informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària 
i, per unanimitat dels 24 membres presents, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
l’execució de les obres de “sanejament i depuració del nucli de Vinallop (TM Tortosa), 
CV20000926, que seguidament es transcriu: 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE VINALLOP» (TM TORTOSA) 
CV20000926 
 
 
REUNITS  
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín president del Consell Comarcal del Baix Ebre (en 
endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal 43500, 
NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències atribuïdes pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data 30 de 
setembre de 2022. 
 
I de l’altra, el Sr. Samuel Reyes López, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant 
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 260, 
(CP 08008) i NIF Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 
11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 
86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, 
de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest 
acte per l’aprovació del present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA 
número 220. 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant 
en la representació que els correspon, 
 
 
EXPOSEN  
 
I.- El 25 de gener de 2021 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a l’execució de les 
obres de «Sanejament i depuració del nucli de Vinallop» (TM de Tortosa) CV20000926, que 
estableix la seva vigència fins el 24 de gener de 2025, disposant uns imports màxims a finançar 
per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni, d’acord amb les anualitats 
següents: 
 

2021 2022 TOTAL

557.171,60 € 557.171,60 €

5.000,00 € 7.800,00 € 12.800,00 €

5.000,00 € 564.971,60 € 569.971,60 €

Anualitat

Execució d'actuacions

Despeses indirectes

 
 
 
II.- El 5 d’abril de 2022, el CCBE sol·licita l’increment de l’import de finançament del conveni i la 
modificació de les anualitats de la despesa directa i indirecta associada, atès que s’ha 
considerat convenient en atenció a una millor gestió de l’actuació d’incloure dins del contracte 
d’execució, l’explotació pel propi contractista del primer any d’explotació.   
 



 

 

III.- D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic 
del sector públic i amb el previst al propi conveni, s’acorda dur a terme l’increment d’imports i la 
modificació de les anualitats pressupostàries establertes al Conveni amb codi CV20000926 
indicades a l’expositiu I, i la regulació de l’abonament futur de les despeses d’explotació, per tal 
d’incorporar a l’execució de l’obra que en constitueix l’objecte principal el cost d’un any 
d’explotació per part del propi contractista i d’aquesta manera, permetre que l’empresa 
constructora es faci càrrec de l’explotació durant el primer any per assegurar el correcte 
funcionament de la instal·lació i el compliment de manera continuada dels paràmetres 
d’abocament a medi. Al mateix temps, la incorporació de la modelització BIM al projecte permet 
una millor gestió de l’obra i de la posterior operació i manteniment, d’acord amb les directrius 
del Govern de la Generalitat en aquest sentit. Ambdós conceptes ja els incorpora l’ACA en les 
actuacions que executa de manera directa.  
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es 
regirà per les següents: 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
És objecte de la present Addenda, l’increment d’imports, la modificació de les anualitats i la 
regulació de forma d’abonament futur de la despeses d’explotació, establertes en el conveni 
CV20000926 de 25 de gener de 2021. 
 
L’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per l’adjunt a 
Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves anualitats i 
el termini de vigència exposats a continuació. 
 
Segona.  Modificació de la Clàusula Segona del conveni CV20000926, de 25 de gener de 
2021 
 
La clàusula Segona del conveni amb codi CV20000926 es modifica amb el redactat següent: 
 

“L’import màxim a finançar per l’ACA per a l'execució de l'actuació és de 729.284,72 € (IVA 
exclòs), amb el següent desglossament i anualitats: 

 

Anualitat 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Execució de les obres 569.227,59 €      30.775,00 €   600.002,59 € 

Despeses indirectes (obres) 5.000,00 € 3.000,00 €      5.000,00 €           800,00 €         13.800,00 €   

Explotació 107.425,24 € 107.425,24 € 

Despeses indirectes (explotació) 8.056,89 €      8.056,89 €      

5.000,00 € 3.000,00 €      574.227,59 €      147.057,13 € 729.284,72 €  
 

L’import econòmic estipulat en aquest conveni per la partida corresponent a 'Execució de les 
Obres'  s’ha calculat en base a la estimació dels costos d’un seguit de subpartides, que a títol 
informatiu s’enumeren a continuació: Obra (526.227,59 € per a l’any 2023 i 26.775,00 € per a 
l’any 2024) i Direcció d’obra (43.000,00 € per a l’any 2023 i 4.000,00 € per a l’any 2024). 
Aquest desglossament es fixa a efectes de determinar indiciàriament les proporcions de 
despesa, encara que són imports oberts i poden variar durant el procés d’execució de l’obra, 
respectant sempre l’import màxim total estipulat per la partida mare, el qual no es podrà 
modificar sense el tràmit administratiu i econòmic establert legalment a l’efecte. 
 
L’aportació de l’ACA quedarà reduïda per l’aplicació del coeficient de baixa que resulti de 
l’adjudicació dels treballs i estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària en les futures 
anualitats. 
 
L’import que resulti de la liquidació final dels treballs serà com a màxim de 729.284,72 € (IVA 
exclòs), pressupostàriament enregistrat al certificat de crèdit emès per l'adjunt a Gerència per 
a la coordinació econòmic financera de l'ACA. 



 

 

 
En el cas que el CCBE, prèvia justificació raonada, sol·licités la modificació d’aquestes 
anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i podrà realitzar la corresponent atribució de 
fons de reanualització per les noves anualitats proposades en funció de la seva disponibilitat 
pressupostària, amb el límit màxim de la despesa autoritzada pel Consell d’Administració de 
l'ACA i de la vigència del conveni. 
 
L’IVA deduïble no és objecte de finançament per l’ACA, si bé, atès que de conformitat amb la 
planificació hidrològica el cost de l’execució de noves infraestructures de sanejament en alta 
és finançat al 100% per l’ACA, qualsevol canvi legislatiu, resolució administrativa, judicial o 
consulta vinculant, que afecti al tractament fiscal de l’IVA i que suposi un major cost de les 
inversions realitzades serà assumit per l’ACA, llevat que aquest sobrecost derivi de la manca 
de compliment de les obligacions formals per part dels ens o les administracions competents 
en la gestió d’aquest tribut.” 
 

Tercera. Modificació de la Clàusula Setena del conveni CV20000926, de 25 de gener de 
2021.  
 
La clàusula Setena del conveni amb codi CV20000926 es modifica amb el redactat següent: 
 

“La instal·lació objecte del present Conveni, té caràcter d’infraestructura de sanejament en 
alta, motiu pel qual el CCBE es farà càrrec de la mateixa pel que fa a la seva gestió, 
explotació i manteniment i s’incorporarà al sanejament públic de forma automàtica un cop 
sigui objecte de recepció favorable per l’Ens Gestor competent, condicionada a la 
corresponent posada en servei, la realització del període de proves i el compliment dels 
paràmetres fixats en el disseny. 
 
En les anualitats següents, amb càrrec a l’epígraf de despeses de sanejament i mitjançant la 
resolució regulada actualment dins del marc del règim general d’atribució de recursos 
establert a l’article 55 del TRLMAC (o el que disposi la normativa aplicable al cas en cada 
moment), l’ACA atribuirà a l’administració competent els recursos necessaris per l’explotació i 
la gestió de les obres d’aquest sistema públic de sanejament.” 

 
Quarta. Publicitat de l’Addenda 
 
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la 
resta de normativa aplicable, la present Addenda s’ha de publicar al DOGC i al web de Registre 
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la 
Transparència. 
 
Cinquena.  Efectes 
 
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les 
estipulacions establertes al Conveni CV20000926 de data 25 de gener de 2021. 
 

I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada en el 
corresponent certificat electrònic 

 
 

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
Punt 9è.- Expedient 422/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua per la inclusió del sistema de sanejament de Santa Rosa de 
Lima (EMD Bitem, TM Tortosa) 
 
I.- Els articles 4 i 8 del TRLMAC, atribueixen a l’ACA les funcions i competències 
relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les 



 

 

obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del 
servei de sanejament, l’acció concertada de les actuacions de les administracions 
competents en matèria de sanejament i l’administració i la distribució dels recursos 
econòmics determinats pel TRLMAC. L'ACA ha de garantir a les administracions 
competents els recursos necessaris per a la prestació dels serveis de sanejament de 
conformitat amb el que estableix la planificació hidrològica, mitjançant les atribucions 
de recursos que regula, les quals s'efectuen amb afectació de destinació i poden 
comprendre les despeses d'inversió, de reposició millores i d'explotació de les 
instal·lacions del sistema de sanejament en alta.  
 
II.- Així mateix, el TRLMAC reconeix les competències dels ens locals en matèria de 
tractament i control sanitari d’aigües residuals establertes per la legislació de règim 
local. Concretament, l’article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix com 
a competències pròpies del municipi, el tractament d’aigües residuals i l’article 9 del 
mateix cos legal disposa que les competències dels ens locals es desenvolupen en 
règim d’autonomia i sota la seva responsabilitat. 
 
III.- El CCBE, en exercici de les atribucions conferides de la gestió comarcal de les 
competències municipals en matèria de sanejament d’aigües i el control d’abocaments 
produïts per activitats classificades a la xarxa de clavegueram, aprovades en la seva 
sessió de data 29 de gener de 1996, és l’Ens gestor competent del servei de 
sanejament en alta. 
 
IV.- L’Ajuntament de Tortosa és l’administració titular i gestora de l’estació de 
depuració d’aigües residuals (EDAR) d’aquest municipi, si bé el Ple de la Corporació 
va acordar la incorporació del municipi de Tortosa al CCBE en sessió de 14 de 
desembre de 1998. El 22 de febrer de 1999, el CCBE va acceptar aquesta adhesió, 
motiu pel qual el CCBE per poder garantir la prestació del servei de sanejament 
sol·licita a l’ACA la inclusió de la infraestructura al sistema públic de sanejament en 
alta finançat per l’ACA, en la seva condició d’Ens competent en matèria de 
sanejament.  
 
V.- L’actuació «EDAR i col·lectors de Santa Rosa de Lima» resta inclosa en el 
Programa de mesures del Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre 
(PHDHE) aprovat per Reial Decret 1/2016, de 8 de gener, dintre de les actuacions 
planificades previstes en un escenari futur al vigent en la planificació. Des de l’ACA 
s’ha activat i portat a terme el procediment establert per a la inclusió de sistemes de 
sanejament promoguts per l’Administració Local al sanejament públic en alta de l’ACA. 
 
VI.- El 18 de maig de 2022 el Departament de Tecnologia i Operació de l’ASAR de 
l’ACA va emetre informe favorable relatiu a les infraestructures de sanejament en alta 
executades i en servei del nucli de Santa Rosa de Lima per ser incloses dins del 
conjunt d’instal·lacions i sistemes públics de sanejament finançats per l’ACA.   
 
VII.- Amb data 4 d’agost de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua ha tramés la proposta 
de conveni de col.laboració que ha de regular les condicions per les quals s’efectuarà 
l’atribució de recursos i el reconeixement de la inclusió de les instal·lacions de 
sanejament objecte del present conveni dins del conjunt d’infraestructures de 
sanejament en alta finançades d’acord amb l’establert al text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
 
 



 

 

Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió 
Informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària 
i, per unanimitat dels 24 membres presents, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la inclusió del 
sistema de sanejament de Santa Rosa de Lima (EMD Bitem, TM Tortosa), dins el 
conjunt d’infraestructures de sanejament en alta finançades d’acord amb l’establert al 
Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (CV22000503), que tot 
seguit es transcriu: 
 
CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EBRE PER LA INCLUSIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANTA ROSA DE 
LIMA, ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BÍTEM AL TERME MUNICIPAL DE 
TORTOSA, DINS DEL CONJUNT D’INFRAESTRUCTUES DE SANEJAMENT EN ALTA 
FINANÇADES D’ACORD AMB L’ESTABLERT AL TEXT REFÓS DE LA LEGISLACIÓ EN 
MATÈRIA D’AIGÜES DE CATALUNYA. CV22000503 
 
 
ACTUEN  
 
D'una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, amb DNI 40921769P President del Consell 
Comarcal del Baix Ebre (en endavant CCBE) entitat amb NIF P9300004J amb domicili a Carrer 
Barcelona, 152 de Tortosa amb codi postal 43500, actuant en la representació que li atribueix 
l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei de l’Organització comarcal de Catalunya  i  habilitat per acord del Ple del Consell Comarcal 
de data 30 de setembre de 2022. 
 
I de l’altra, el Sr. Samuel Reyes López, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant 
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 260, 
(CP 08008) i NIF Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 
11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 
86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, 
de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest 
acte per l’aprovació del present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA 
número 220. 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquest document i actuant 
en la representació que els correspon  
 
 
EXPOSEN  
 
I.- Els articles 4 i 8 del TRLMAC, atribueixen a l’ACA les funcions i competències relatives a la 
programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de 
competència de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del servei de sanejament, l’acció 
concertada de les actuacions de les administracions competents en matèria de sanejament i 
l’administració i la distribució dels recursos econòmics determinats pel TRLMAC. 
 
II.- En aquest sentit, el TRLMAC disposa que l'ACA ha de garantir a les administracions 
competents els recursos necessaris per a la prestació dels serveis de sanejament de 
conformitat amb el que estableix la planificació hidrològica, mitjançant les atribucions de 
recursos que regula, les quals s'efectuen amb afectació de destinació i poden comprendre les 
despeses d'inversió, de reposició millores i d'explotació de les instal·lacions del sistema de 
sanejament en alta. Aquestes atribucions de recursos estan regulades a l’article 55 i següents.  
 
III.- Així mateix, el TRLMAC reconeix les competències dels ens locals en matèria de 
tractament i control sanitari d’aigües residuals establertes per la legislació de règim local. 



 

 

Concretament, l’article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix com a competències pròpies 
del municipi, el tractament d’aigües residuals i l’article 9 del mateix cos legal disposa que les 
competències dels ens locals es desenvolupen en règim d’autonomia i sota la seva 
responsabilitat. 
 
IV.- El CCBE, en exercici de les atribucions conferides de la gestió comarcal de les 
competències municipals en matèria de sanejament d’aigües i el control d’abocaments produïts 
per activitats classificades a la xarxa de clavegueram, aprovades en la seva sessió de data 29 
de gener de 1996, és l’Ens gestor competent del servei de sanejament en alta. 
 
V.- Actualment, l’Ajuntament de Tortosa és l’administració titular i gestora de l’estació de 
depuració d’aigües residuals (EDAR) d’aquest municipi, si bé el Ple de la Corporació va acordar 
la incorporació del municipi de Tortosa al CCBE en sessió de 14 de desembre de 1998. El 22 
de febrer de 1999, el CCBE va acceptar aquesta adhesió, motiu pel qual el CCBE per poder 
garantir la prestació del servei de sanejament sol·licita a l’ACA la inclusió de la infraestructura al 
sistema públic de sanejament en alta finançat per l’ACA, en la seva condició d’Ens competent 
en matèria de sanejament.  
 
VI.- L’actuació «EDAR i col·lectors de Santa Rosa de Lima» resta inclosa en el Programa de 
mesures del Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) aprovat per Reial 
Decret 1/2016, de 8 de gener, dintre de les actuacions planificades previstes en un escenari 
futur al vigent en la planificació. Des de l’ACA s’ha activat i portat a terme el procediment 
establert per a la inclusió de sistemes de sanejament promoguts per l’Administració Local al 
sanejament públic en alta de l’ACA. 
 
VIII.- El 18 de maig de 2022 el Departament de Tecnologia i Operació de l’ASAR de l’ACA va 
emetre informe favorable relatiu a les infraestructures de sanejament en alta executades i en 
servei del nucli de Santa Rosa de Lima per ser incloses dins del conjunt d’instal·lacions i 
sistemes públics de sanejament finançats per l’ACA.    
 
IX.- De conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i dels articles 47 a 53 de la llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic atesa la distribució competencial i de 
gestió esmentada anteriorment, ambdues parts han convingut les condicions per les quals 
s’efectuarà l’atribució de recursos i el reconeixement de la inclusió de les instal·lacions de 
sanejament objecte del present conveni dins del conjunt d’infraestructures de sanejament en 
alta finançades d’acord amb l’establert al text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya i per tal de deixar constància dels acords presos formalitzen el present document, 
que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES   
 
Primera.- Objecte del conveni  
 
- És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats 

que hi intervenen per a determinar les condicions que regiran el reconeixement de la 
inclusió de les infraestructures del sanejament en alta de Santa Rosa de Lima dins del 
conjunt d’instal·lacions i sistemes públics de sanejament finançats per l’ACA, per tal que el 
CCBE pugui garantir la prestació del servei de sanejament en les esmentades 
instal·lacions. 
 

- La prestació del servei i l’assumpció del finançament objecte del present conveni comprèn 
el conjunt d’actuacions que suposen l’explotació i la gestió del sistema públic de 
sanejament en alta, incloent si s’escau el manteniment, les reposicions i millores i la 
intervenció administrativa dels abocaments al sistema. 

 
Segona.- Àmbit d’aplicació  
 



 

 

- L’àmbit territorial de la prestació del servei de sanejament en alta del sistema de 
sanejament és el que s’inclou a la documentació tècnica que s’adjunta a l’Annex 1. 

 
Annex 1  

• Inventari de la instal·lació en alta i plànol 

• Fitxa tècnica de l’EDAR. 
 
Tercera.- Obligacions de l’ACA  
 
- Incorporar les infraestructures del sanejament en alta del sistema de Santa Rosa de Lima 

dins del conjunt d’instal·lacions i sistemes públics de sanejament finançats per l’ACA a 
partir de la signatura del present conveni, amb independència de la seva titularitat. 
 

- Atribuir al CCBE, a partir del moment establert al paràgraf anterior, els recursos necessaris 
per a la gestió d’aquest sistema públic de sanejament en alta, d’acord amb el que es 
disposa al present conveni.  

 
- Col·laborar amb EL CCBE i proporcionar-li la informació de què disposi relativa als 

abocaments d’establiments industrials, a la qualitat de les aigües i de l’abocament dels 
sistemes públics de sanejament al medi receptor, així com altres dades derivades de 
l’exercici de l’alta inspecció, en tot allò que no vulneri la legislació vigent en matèria 
tributària.  
 

- Notificar al CCBE els canvis organitzacions interns i externs –consultories tècniques- de 
caire significatiu per l’objecte del conveni. 

 
Quarta.- Obligacions del Consell Comarcal del Baix Ebre com a Administració competent 
i gestora del sistema de sanejament.  
 
- Subjectar-se a les determinacions vigents del RSPS, TRLMAC i resta de legislació 

aplicable per raó de matèria, en la gestió del sistema de sanejament de Santa Rosa de 
Lima. 
  

- Establir, en el marc del RSPS i si ho considera convenient, una regulació específica 
respecte dels sistemes de sanejament de llur competència, vinculada als termes en que 
s’atorguen les llicències en l’àmbit de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
 

- Gestionar i explotar el servei de sanejament d’aigües residuals urbanes amb ple 
compliment de la normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 

 
- En aquest sentit i llevat que efectuï la gestió directa del servei, el CCBE haurà de trametre 

i comunicar a l’ACA, per al seu coneixement, els Plecs Tècnics i els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars de les adjudicacions per l’explotació del sistema de sanejament 
que el CCBE realitzi amb posterioritat a la signatura del present conveni.  

 
- Comunicar a l’ACA la informació que afecti a canvis rellevants en la seva organització. 

 
Cinquena.- Incompliment de les obligacions  
 
- L’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per part de l’ACA 

habilitarà al CCBE per a reclamar davant la Comissió de Seguiment el seu compliment i 
proposar les actuacions i procediments de resolució que consideri adients. 
 

- L’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per part del CCBE, 
alliberarà a l’ACA del compliment de les obligacions econòmiques establertes en el mateix 
durant el temps que aquest es mantingui, sense perjudici de la reclamació davant la 
Comissió de Seguiment. 

 
Sisena.- Determinació i atribució de recursos amb caràcter plurianual. 



 

 

 
- L’atribució de recursos del sistema públic de sanejament de despeses directes per l’EDAR 

de Santa Rosa de Lima, serà la part proporcional del període comprès entre la data de 
signatura del present conveni fins el 31 de desembre d’aquell mateix any, de l’import anual 
màxim a justificar que és de 44.756,30 €/any més IVA, inclòs el benefici industrial i les 
despeses generals, que correspon als recursos anuals necessaris per a la gestió eficient 
del sistema públic de l’EDAR de Santa Rosa de Lima, amb càrrec a la partida 
pressupostària número 251.002, prestació de serveis amb mitjans aliens, corresponent al 
capítol 2 del pressupost de l’ACA. 
 

- En el cas que el CCBE liciti i adjudiqui l’explotació del sistema públic de sanejament de 
Santa Rosa de Lima per un import inferior a l’esmentat, s’establirà com atribució anual 
màxima l’import realment contractat.  

 
- L’atribució de recursos en concepte de despeses indirectes dels sistemes públics de 

sanejament, es calcula d’acord al que estableix l’article 55 del TRLMAC, que disposa un 
percentatge sobre la despesa directa certificada i validada de l’exercici anterior. En aquest 
cas, al tractar-se d’una nova EDAR i no existir imports certificats amb anterioritat es pren 
com a base la previsió de despesa, en el benentès que l’aportació real serà la part 
proporcional al període comprès entre la data de signatura del present conveni fins el 31 
de desembre d’aquell mateix any, si aquest es troba dins de la vigència del present 
conveni, de l’import anual màxim següent:  

 

• COST directe d’explotació previst per una anualitat completa pel sistema de 
sanejament de Santa Rosa de Lima:  44.756,30 €/any (més IVA).  

 

• Coeficient que aplica el CCBE: 0,075. 
 

• Import màxim de despesa indirecta anual pel conjunt de sistemes de sanejament 
en alta de Santa Rosa de Lima serà:  3.356,72 €/any (més IVA). 

 
- Tanmateix aquests imports no inclouen les depeses de reposició i millora, les quals en el 

seu cas hauran de ser objecte d’atribució específica d’acord amb la normativa aplicable en 
cada moment. 

 
- En les anualitats següents a la de la signatura del present conveni, amb càrrec a l’epígraf 

de despeses de sanejament i mitjançant la resolució regulada actualment dins del marc del 
règim general d’atribució de recursos establert a l’article 55 del TRLMAC (o el que disposi 
la normativa aplicable al cas en cada moment), l’ACA atribuirà a l’administració competent 
els recursos necessaris per l’explotació i la gestió del sistema públic de sanejament en alta 
de Santa Rosa de Lima. Cal remarcar que a les presents transferències els hi és aplicable, 
amb caràcter general, el règim econòmic i financer establert al capítol IX del Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós de la llei de finances 
públiques de Catalunya. 

 
- Es considerarà l’import anual de despeses directes i indirectes establert en aquest conveni 

pel sistema de sanejament en alta de Santa Rosa de Lima, com l’import a atribuir a la 
primera atribució anual completa corresponent al CCBE, en el benentès que l’efectivitat 
dels atorgaments per anualitats futures resta supeditada a l’obtenció del corresponent 
crèdit pressupostari a l’efecte. 

 
- L’ACA reconeixerà i abonarà al CCBE l’import que resulti de la justificació liquidació final 

de la gestió del sanejament, corresponent als imports indicats en els apartats anteriors, 
pressupostàriament enregistrats a la proposta de despesa número 0010050726 amb 
càrrec a l’àmbit de sanejament, imputat als comptes comptables BAIXEBRE (despesa 
directa) i ICCBE (despesa indirecta) 

 
Setena.- Justificació dels costos incorreguts. 
 



 

 

- L'atribució de recursos s'efectua amb afecció de destinació i amb el caràcter de màxim, i la 
seva justificació es farà mensualment mitjançant certificat de l’interventor i factures o 
documentació justificativa requerida per l’ACA. La certificació s’acompanyarà la relació 
d’actuacions a què fa referència el certificat.  
 

- Tanmateix, la periodificació de la justificació podrà ajustar-se al que s’acordi entre l’ens 
gestor i l’ACA pel que fa al seguiment i control de la despesa. 

 
Vuitena.-. Imatge corporativa, comunicació i difusió 
 
- Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens 

perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb 
l’ACA. 

 
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en 
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat 
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, 
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut del present 
conveni, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de 
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les 
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a 
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a: 
 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR
/AClimatica-Alimentacio/harm_aca.pdf 
 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR
/AClimatica-Alimentacio/manual_ACA.pdf 
 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/ 

 
Novena.- Vigència, eficàcia i publicitat del conveni  

 
- El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2022, 

podent-se prorrogar de mutu acord abans de la seva finalització per un període de fins a 
quatre anys addicionals d’acord amb el que disposa l’article 49, lletra h, de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

- Tanmateix, la incorporació de les instal·lacions de sanejament en alta de Santa Rosa de 
Lima, relacionades a l’annex 1 dins del conjunt d’infraestructures que són objecte del 
finançament establert pel TRLMAC, es dona per complimentat i perfet amb la signatura del 
present conveni. 

 
- D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i 

la resta de normativa aplicable, el present Conveni s’ha de publicar al DOGC i al web de 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del 
Portal de la Transparència. 

 
Desena.- Modificació i extinció del conveni  
 
- Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte 

o pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.  
 
- El conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada 

moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari o 
quan així ho acordin les parts conjuntament.  

 
- Per tal de formalitzar de forma fefaent la seva extinció anticipada, les parts signaran el 

corresponent acord al respecte i, en cas de ser requerida a l’efecte per qualsevol d’elles, la 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fidentitatcorporativa.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2FDocumentacio%2Fdescarregues%2Fdpt%2FCOLOR%2FAClimatica-Alimentacio%2Fharm_aca.pdf&data=04%7C01%7Cmllorenter%40gencat.cat%7C76a5b701c08a476e8ff008d9f07c5523%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637805239058201737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3MK8KLfL1exfbJq%2F0BWUb0kKYy2qNLuiLKX3gFh%2BHX0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fidentitatcorporativa.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2FDocumentacio%2Fdescarregues%2Fdpt%2FCOLOR%2FAClimatica-Alimentacio%2Fharm_aca.pdf&data=04%7C01%7Cmllorenter%40gencat.cat%7C76a5b701c08a476e8ff008d9f07c5523%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637805239058201737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3MK8KLfL1exfbJq%2F0BWUb0kKYy2qNLuiLKX3gFh%2BHX0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fidentitatcorporativa.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2FDocumentacio%2Fdescarregues%2Fdpt%2FCOLOR%2FAClimatica-Alimentacio%2Fmanual_ACA.pdf&data=04%7C01%7Cmllorenter%40gencat.cat%7C76a5b701c08a476e8ff008d9f07c5523%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637805239058201737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L2LXhlbtAAdOfmAmF51avjSGiLzxyUvyMv3HfIx%2F3hw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fidentitatcorporativa.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2FDocumentacio%2Fdescarregues%2Fdpt%2FCOLOR%2FAClimatica-Alimentacio%2Fmanual_ACA.pdf&data=04%7C01%7Cmllorenter%40gencat.cat%7C76a5b701c08a476e8ff008d9f07c5523%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637805239058201737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L2LXhlbtAAdOfmAmF51avjSGiLzxyUvyMv3HfIx%2F3hw%3D&reserved=0


 

 

Comissió de Seguiment definirà la proposta del procediment i la determinació dels efectes 
que per a les parts es derivin de l’extinció ordinària o anticipada del mateix. 

 
- El Conveni o qualsevol de les seves pròrrogues s’extingiran de forma anticipada al termini 

de finalització de la seva vigència: 
 

o Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del 
present Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment 
del seu objecte. 

o Per mutu acord de les parts. 

o Per incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun dels 
signants a requeriment de qualsevol de les parts i a proposta de la Comissió de 
Seguiment, d’acord amb el procediment establert a l’article 51 de la LRJSP. 

o Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del Conveni. 

o Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni o en 
altres Lleis. 

- En cas de concórrer alguna causa de suspensió dels seus efectes o d’extinció 
anticipada, les parts signatàries formalitzaran el corresponent document a l’efecte. 

 
Onzena.- Comissió de Seguiment 
 
- En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, a sol·licitud de qualsevol de 
les parts i pel tractament i proposta de resolució de les concretes vicissituds que afectin el 
desenvolupament del present conveni, es podrà constituir quan es consideri necessària 
una Comissió de Seguiment on cada part signatària designarà un representant, el qual 
exercirà les funcions de seguiment i efectuarà de mutu acord a les parts signants les 
propostes relatives a la gestió, interpretació i execució del conveni.  
 

- Aquesta Comissió es constituirà a sol·licitud de qualsevol de les parts i coneixerà i farà les 
propostes escaients per a la resolució dels problemes i vicissituds que puguin afectar el 
present conveni.  
 

Dotzena.- Protecció de dades de caràcter personal  
 
- Ambdues parts fan constar de manera expressa que l'obtenció, cessió i conservació de 

dades personals de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni resten 
subjectes al 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, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades pel qual es 
derogà la Directiva 95/46/CE (Reglament General de protecció de dades), sense perjudici 
de l'aplicació de la legislació sobre gestió i preservació de la documentació administrativa.  
 

- Els signants i les persones que per l'acompliment de l'objecte del present conveni tractin 
dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-li i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s'indica a l'art. 13 del RGPD. La documentació i la 
informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser objecte de reproducció 
total o parcial per cap mitjà o suport ni se'n pot fer un tractament o edició informàtica, ni 
transmissió a terceres persones fora de l'estricte àmbit de l'acció d'aquest conveni. Les 
dades personals no podran ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones. Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades 
les persones Delegades de Protecció de Dades de les parts seran les interlocutores. 

 
Tretzena.- Jurisdicció 
 



 

 

El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació. 
 
Els representants troben conforme el present document i el signen electrònicament. 
 
 

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
Punt 10è.- Expedient 966/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb el 
Consorci per al desenvolupament dels Baix Ebre i Montsià per a execució 
conjunta de programes de cooperació 
 
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià coopera en el projecte 
COWOCAT  que té com a finalitat difondre entre les entitats locals, els diferents 
sectors econòmics i a la població en general formes innovadores de treball com el 
Coworking a fi de generar un millor impacte als nostres territoris rurals, generant 
espais de treball que permetin ser una eina més per a lluitar contra el despoblament de 
les àrees rurals, generant nous models de treball i de participació conjunta. 
 
El Consorci per al Desenvolupament  del Baix Ebre i Montsià coopera en el projecte 
ENFOCC que té com a finalitat fomentar i difondre l’ús i la mobilitat compartida amb 
vehicles elèctrics per tal de contribuir a la disminució de la petjada ecològica i vetllar 
per la salut del planeta entre les entitats locals, els diferents sectors econòmics i a la 
població en general. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre  entre les seves propostes i línies de treball també  
ha iniciat accions relacionades amb la dinamització dels actors locals en matèria de  
coworking, amb  un pla a desplegar durant l’anualitat 2022 . 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre també promou accions de mobilitat sostenible amb 
ús i foment de la mobilitat elèctrica compartida com a un dels pilars vertebradors  de la 
contribució a la consecució dels ODS. 
 
Davant de tot l’exposat i per tal d’unir esforços i generar sinèrgies al territori, es veu 
adequat establir una col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i el 
Consorci per la Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per a la difusió i promoció de 
les accions de Coworking i mobilitat elèctrica compartida per a l’anualitat 2022.  
 
Que d’acord amb els expositius precedents i donada l'existència d'interessos comuns, 
ambdues parts han convingut a obligar-se mitjançant la signatura d’un  conveni de 
col·laboració i cooperació que de forma lliure i igualitària subjecten a les següents 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió 
Informativa Comarcal de Gestió Ambiental i sector primari, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni a signar amb el Consorci per al desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià, l’objecte del quan  conveni és establir un marc de col·laboració entre el 
Consorci i el Consell Comarcal del Baix Ebre durant l’anualitat 2022 per a  l’execució 
d’accions de promoció i difusió  dels projectes de cooperació entre grups d’acció local 
de Catalunya “Territori Talent” i “Territori Resilient”,  subprojectes COWOCAT i 
ENFOCC, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-
2020, que s seguidament es transcriu: 



 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ I 
DIFUSIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ ENTRE GRUPS D’ACCIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA “TERRITORI TALENT” I “TERRITORI RESILIENT”, SUBPROJECTES 
COWOCAT I ENFOCC, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 
DE CATALUNYA 2014-2020 

 

Tortosa, setembre de 2022 

R E U N I T S: 

D’una part, el Sr. Roger Avinyó Martí, amb DNI 47822444Q, President del Consorci per al 

Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb NIF P4300064E, actuant com a GAL 

Coordinador. 

I de l’altra part, el Sr. Xavier Faura Sanmartin, amb DNI 40921769P, President del Consell 

Comarcal del Baix Ebre, actuant com a entitat col·laboradora 1. 

EXPOSEN: 

I.- El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià coopera en el projecte 

COWOCAT que té com a finalitat difondre entre les entitats locals, els diferents sectors 

econòmics i a la població en general formes innovadores de treball com el Coworking a fi de 

generar un millor impacte als nostres territoris rurals, generant espais de treball que permetin 

ser una eina més per a lluitar contra el despoblament de les àrees rurals, generant nous 

models de treball i de participació conjunta. 

II.- El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià coopera en el projecte 

ENFOCC que té com a finalitat fomentar i difondre l’ús i la mobilitat compartida amb vehicles 

elèctrics per tal de contribuir a la disminució de la petjada ecològica i vetllar per la salut del 

planeta entre les entitats locals, els diferents sectors econòmics i a la població en general. 

III.- El Consell Comarcal del Baix Ebre entre les seves propostes i línies de treball també ha 

iniciat accions relacionades amb la dinamització dels actors locals en matèria de coworking, 

amb  un pla a desplegar durant l’anualitat 2022 . 

IV.- El Consell Comarcal del Baix Ebre també promou accions de mobilitat sostenible amb ús i 
foment de la mobilitat elèctrica compartida com a un dels pilars vertebradors de la contribució a 
la consecució dels ODS. 
V.- Davant de tot lo exposat i per tal d’unir esforços i generar sinèrgies al territori, es veu 
adequat establir una col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Consorci per la 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per a la difusió i promoció de les accions de 
Coworking i mobilitat elèctrica compartida per a l’anualitat 2022 
 

Que d’acord amb els expositius precedents i donada l'existència d'interessos comuns, 
ambdues parts han convingut a obligar-se pel present CONVENI DE COL·LABORACIÓ I 
COOPERACIÓ que de forma lliure i igualitària subjecten a les següents 

CLÀUSULES: 

PRIMERA.- Objecte. 

L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre el Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i el Consell Comarcal del Baix Ebre durant 
l’anualitat 2022 

 
SEGONA.- Dotació econòmica. 

L’acció ha desenvolupar pel Consell Comarcal del Baix Ebre en relació al Projecte COWOCAT 
té un pressupost de 1.500,00 € i en relació al Projecte de mobilitat ENFOCC té un pressupost de 
5.016,74€ 

 



 

 

TERCERA.- Obligacions i tasques. 

Serà responsabilitat del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià: 

• Dirigir i coordinar les accions del projectes. 

• Assumir la responsabilitat administrativa i financera de totes les operacions dels 
projectes. 

• Conservar tota la documentació de l’expedient durant els terminis corresponents 
establerts en la normativa vigent i facilitar-los a les autoritats competents. 

• Fer publicitat de manera permanent i constant de la participació del DACC i de la UE en 
tots els projectes i actuacions que se’n derivin. 

• Presentar els informes finals dels projectes al DACC, que han de contenir una àmplia 
descripció de les actuacions executades, l’execució pressupostària dels projectes, objectius 
assolits i impacte dels projectes al territori. 

• Transferir al Consell Comarcal del Baix Ebre els imports derivats de l’execució de les 
accions en el període comprés entre el 25 i el 31 d’octubre de 2022, un cop verificada la 

justificació presentada 

 
Serà responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Ebre: 

• Dur a terme les accions i presentar, abans del 20 d’octubre, el contracte, factures i 
justificant del pagament de les despeses efectuades en compliment del conveni. 

• Elaborar i presentar els informes finals dels projectes al Consorci per al 

Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, que han de contenir una àmplia descripció de les 

actuacions executades, l’execució pressupostària dels dos projectes, objectius assolits i 

impacte dels projectes al territori. 

QUARTA.- Durada del conveni 

El període de vigència del conveni de col·laboració serà fins a la finalització de l’execució i 

justificació dels projectes, que s’hauran de presentar al Consorci per al Desenvolupament del 

Baix Ebre i Montsià en data màxima de 31 d’octubre de 2022. 

Així mateix, aquest acord continuarà vigent pel que respecta a les obligacions legals de cada 

un dels participants en matèria de custòdia de documentació i de justificació administrativa-

financera durant cinc anys posteriors a la finalització de l’execució del projecte. 

 
CINQUENA.- Modificació del conveni 

Les modificacions del conveni o de les accions a dur a terme hauran de ser proposades i 
notificades per escrit al Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
SISENA.- Causes de resolució del conveni 

El Conveni s’extingeix per resolució. Són causes de resolució del conveni: 

a) Per arribar el termini pactat 

b) Per mutu acord de les parts abans del seu venciment 

c) Per incompliment d’una de les parts de les obligacions establertes en aquest 

conveni. En aquest cas, l’altra part podrà exigir-ne el compliment o la seva resolució. 

 
SETENA.- Règim jurídic 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i per la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, i per la normativa sectorial corresponent, així com també per les 
normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament jurídic 
en general. 

 

VUITENA.- Qüestions litigioses 

Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment, entre les parts 

signants, les possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació 

d’aquest conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les 



 

 

actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a l’ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu. 

I en prova de conformitat signem el present conveni de col·laboració, amb 1 còpia a un sol 

efecte, en el lloc i data esmentats en l’encapçalament. 

 
 

Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura 
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
Punt 11è.- Expedient 972/2022. Aprovació, si s'escau, de l'actualització 
econòmica per a l'exercici 2022 de l'encàrrec a COPATE per assistència tècnica 
 

El dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir el nou Consorci de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre (COPATE). L’article 3.5 dels Estatuts que regeixen el Consorci 
disposa que el Consorci es constitueix com a mitjà propi instrumental i com a servei 
tècnic de tots i cadascun del Consells Comarcals que el conformen, als efectes d’allò 
assenyalat a l’article 24.6 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic 
(aprovat pel R.D.L 3/2011, de 14 de novembre) de les quals pot rebre encàrrecs 
de gestió, d’execució obligatòria pel Consorci, d’acord amb les instruccions i la 
contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les relacions del 
Consorci amb els poders adjudicadors dels quals constitueix mitjà propi instrumental i 
servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través dels 
encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, 
dependent i subordinat. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de data 24 d’abril de 2015, va acordar que, 
atesos els mitjans i les possibilitats tècniques del Consell Comarcal del Baix Ebre, es 
considera que la forma adequada de rebre el servei de l’assistència tècnica 
necessària per al desenvolupament de les actuacions que seguidament es detallen és 
mitjançant l’encàrrec de gestió al COPATE: 
 
a) L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament 
en alta (EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si és el cas, 
del sistema de sanejament en baixa. 
b) L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria 
d’abocament d’aigües residuals a les xarxes municipals de sanejament. 
c) L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de 
les energies renovables en l’àmbit local. 
d) L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de 
comunicació i autorització de llicències ambientals. 

 
Aquest encàrrec de gestió es va motivar per la mateixa creació del COPATE com a 
òrgan tècnic dels consells comarcals que el conformen i atenent a que aquest consorci 
recull tots els professionals que, fins aleshores, havien estat prestant serveis en l’àmbit 
del CODE, atenent a la seva vàlua, experiència i coneixement excepcional del territori i 
dels serveis que ara se’ls encarrega de gestionar tècnicament. 

 
L’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius en el seu exercici; és responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Ebre 
dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que s’integri 
l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. 
 



 

 

L’acord adoptat el 24 d’abril de 2015, detalla abastament l’activitat objecte de 
l’encàrrec .  
 
El punt tercer de l’acord adoptat disposa: 
 

Tercer: Mentre duri l’encàrrec de gestió i no s’acordi cap modificació, el Consell Comarcal del 
Baix Ebre aportarà al COPATE, la quantitat corresponent al 60 % (seixanta per cent) dels 
següents ingressos obtinguts pel Consell Comarcal del Baix Ebre: 

 

- ingressos provinents de l’Agència Catalana de l’Aigua pel concepte de les 
despeses indirectes d’explotació del servei de sanejament en l’àmbit de la comarca 
del Baix Ebre 

- ingressos provinents per aplicació dels aparts 9 i 10 de l’article 4 de l’ordenança 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats 
ambientals de la comarca del Baix Ebre 

- ingressos provinents de l’import aportat per l’adjudicatari del contracte de 
subministrament energètic i servei integral dels enllumenats públics dels municipis de 
la comarca en concepte de concepte de control tècnic i econòmic del contracte. 

 

Per tal de concretar l’aportació econòmica corresponent per l’encàrrec de gestió, 
ajustada a l’estudi de costos per l’activitat i a la memòria d’intervenció, és necessari 
procedir a la modificació de l’acord que regulava les relacions econòmiques entre 
ambdós ens. 
 
Posteriorment, el Ple del Consell Comarcal, en data 24 de novembre de 2018, va 
acordar modificar el punt tercer de l’acord adoptat pel Plenari en data 24 d’abril de 2015 
i establir el redactat de l’encàrrec de gestió amb el següent contingut: 
 
“Per a cada exercici econòmic, el Ple del Consell Comarcal aprovarà l’annex d’actualització de 
l’import de que correspon a l’encàrrec de gestió d’acord amb l’estudi de costos efectuat amb 
aquesta finalitat.” 

 
Per part de gerència s’ha emès memòria i per intervenció s’ha elaborat estudi i informe 
justificatiu dels imports corresponents a l’exercici 2022 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de gestió ambiental i sector primari, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar, d’acord amb l’estudi de costos efectuat amb aquesta finalitat, l’annex 
d’actualització per a l’exercici 2022 del contingut i l’import que correspon a l’encàrrec de 
gestió al COPATE de: 
 

L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament en alta 
(EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si és el cas, del 
sistema de sanejament en baixa. 

L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament 
d’aigües residuals a les xarxes municipals de sanejament. 

La gestió, direcció i control de tots els convenis signats amb l’ACA per a la realització 
d’actuacions en matèria de sanejament a la comarca del Baix Ebre 

L’assistència tècnica en l’execució de millores de redacció d’estudis i projectes que 
formen part de les millores del sistema de sanejament de les EDAR 



 

 

L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les 
energies renovables en l’àmbit local. 

L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de 
comunicació i autorització de llicències ambientals 

 

Segon. El contingut de les actuacions i l’import corresponent a l’exercici 2021 és: 

 
GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE

 SANEJAMENT I ÒRGAN AMBIENTAL 

 

Tasca 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i depuració de 
Paüls” 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i 
depuració de Campredó” 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i 
depuració de Bítem i colònia Gasol” 

Direcció tècnica redacció projecte constructiu de la remodelació de l’emissari 
submarí de l’Ametlla de Mar 

Direcció tècnica redacció projecte constructiu ampliació EDAR L’Ametlla de Mar 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració en 
alta de les urbanitzacions del nord de l’Ametlla de Mar i del nucli de l’Almadrava 

Direcció tècnica dels treballs per a l’execució de l’actuació “Remodelació de 
l’EDAR de Tivenys” 

Direcció tècnica redacció estudi per a la localització i desconnexió de les aigües 
blanques al clavegueram de Riumar 

Direcció tècnica obres sanejament i depuració nucli de Vinallop. 

Direcció tècnica execució obra instal·lació energia fotovoltaica EDAR l’Ampolla 

Assistència tècnica redacció estudi viabilitat instal·lació energia fotovoltaica 
EDAR Camarles 

Assistència tècnica redacció estudi viabilitat instal·lació energia fotovoltaica EDAR 
l’Aldea 

Direcció tècnica redacció projecte digestor anaerobi-plataforma fangs-codigestió 
EDAR Tortosa 

 
En relació amb els mitjans personals encarregats de la realització de les activitats de 
caràcter material o tècnic objecte de l'encàrrec de gestió s’estableix, de forma no 
exclusiva, les següents accions: 

 



 

 

 
 
 

GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D’ENERGIA 

Tasca 

Gestió d’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic 

Coordinació i seguiment de la oficina de transició energètica del Baix Ebre. 

Treballs d’assistència tècnica en matèria d’energia als municipis de la comarca del Baix 
Ebre. 

 

S'estima dels costos reals de l'execució de totes aquestes tasques ascendeixen als 
següents imports: 
 

Encàrrec Import 

Gestió anual de l’àrea de sanejament per a 2022 2022: 110.691,79 € 

Gestió taxes per a 2022 2022: 2.551,52 € 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de 
“Sanejament i depuració de Paüls” 2022: 700,00 € 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de 
“Sanejament i depuració de Campredó” 2022: 700,00 € 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de 
“Sanejament i depuració de Bítem i colònia Gasol” 2022: 700,00 € 

Direcció tècnica redacció projecte constructiu de la remodelació 
de l’emissari submarí de l’Ametlla de Mar 

2022: 4.463,93 € 
2023: 7.368,21 € 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu 2022: 6.354,88 € 

S’estableixen les següents tasques a desenvolupar com a incloses en l’encàrrec: 

 
1. Elaboració de memòries en expedients de contractació 

2. Elaboració d’informes inicial dels expedients de contractació 

3. Elaboració dels plecs de clàusules tècniques dels expedients de contractació 

4. Col·laboració en l’elaboració dels plecs de clàusules administratives 

5. Avaluació d’ofertes de procediments de licitació 

6. Aportació de coneixements tècnics a la redacció de projectes 

7. Acompanyament tècnic a la redacció de projectes 

8. Seguiment i control de la redacció de projectes, memòries i altra documentació 
elaborada internament o per empreses o personal extern 

9. Avaluació del projectes, memòries i altra documentació elaborada internament o per 
empreses o personal extern 

10. Informe final de projectes, memòries i altra documentació elaborada internament o 
per empreses o personal extern 

11. Control d’instal·lacions 

12. Emissió d’informes i propostes econòmiques 

13. Qualsevol altra tasca o funció no inclosa en aquest detall no exhaustiu i que pugui 
ser necessària per al correctes funcionament d’instal·lacions o per a la tramitació 
d’expedients administratius 



 

 

“Ampliació de l’EDAR de l’Ametlla de Mar. 2023: 5.757,41 € 

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de 
sanejament i depuració en alta de les urbanitzacions del nord de 
l’Ametlla de Mar i del nucli de l’Almadrava. 

2022: 9.000,00 € 
2023: 4.500,00 € 

Direcció tècnica dels treballs per a l’execució de l’actuació 
“Remodelació de l’EDAR de Tivenys”. 

2022: 8.400,00 € 
2023: 2.000,00 € 

Direcció tècnica redacció estudi per a la localització i desconnexió 
de les aigües blanques al clavegueram de Riumar. 2022: 3.060,50 € 

 
Direcció tècnica obres sanejament i depuració nucli de Vinallop. 

2022: 2.980,00 € 
2023: 4.989,94 € 
2024: 852,24 € 

Assistència tècnica redacció estudi viabilitat instal·lació energia 
fotovoltaica EDAR Camarles 2022: 1.481,66 € 

Assistència tècnica redacció estudi viabilitat instal·lació energia 
fotovoltaica EDAR l’Aldea 2022: 1.481,66 € 

Assistència tècnica redacció projecte digestor anaerobi-plataforma 
fangs-codigestió EDAR Tortosa. 

2022: 2.647,70 € 
2023: 1.735,36 € 

Assistència tècnica execució obra instal·lació energia fotovoltaica 
EDAR AMPOLLA. 

2022: 1.749,76 € 
2023: 7.200,10 € 

Gestió d’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic 2022: 3.200,00 € 

Coordinació i seguiment de la oficina de transició energètica del 
Baix Ebre. 

2022: 1.200,00 € 
2023 7.200,00 € 

2024 3.600,00 € 

Treballs d’assistència tècnica en matèria d’energia als municipis 
de la comarcal del Baix Ebre. 2022: 7.475,87 € 

 

Les despeses de la gestió anual del sistema de sanejament s'han estimat segons el 
següent desglossament: 
 

  

Hores 
PRESSUPOST 

2022 

bloc 1: INDIRECTES GESTIÓ INSTAL·LACIONS 2.046,15 56.484,82 

bloc 2: INDIRECTES GESTIÓ SISTEMES 297,25 9.240,87 

bloc 3: INDIRECTES PLANIFICACIÓ ACTUACIONS 742,00 25.091,29 

bloc 4: DESPESES KM I DIETES     8.498,11  

Subtotal 3.085,40 99.315,09 

10% DESPESES GENERALS  9.931,51 

Bloc 5: IMMOBILITZAT  1.445,19 

TOTAL  110.691,79 

 
La resta de costos s’han calculat seguint el mateix sistema i formen part de l’expedient. 
 
La justificació de la despesa realitzada es realitzarà mitjançant l’acreditació dels treballs 
executats amb un informe anual a emetre durant el mes de desembre que certificarà les 
tasques desenvolupades i l’estat pendent. 
 



 

 

També es detallarà el personal adscrit a l’àrea i es certificarà el compliment de les hores 
de dedicació previstes. 

 

Tercer. Traslladar aquest acord al Consorci de Polítiques Ambiental de les Terres de 
l’Ebre per al seu coneixement i per tal que procedeixi a l’acceptació corresponent i a la 
signatura del document que actualitzi la regulació de l’encàrrec, si s’escau. 

 
Quart. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per subscriure el 
document de formalització. 

 
 
Punt 12è.- Expedient 996/2022. Aprovació, si s'escau, del model d'addenda als 
convenis de delegació de gestió de sanejament per a delegació d'execució 
d'obres  
 
Des de l’any 1999, el Consell Comarcal del Baix Ebre està reconegut com a 
administració actuant en matèria de sanejament per part de l’aleshores Junta de 
Sanejament, actualment Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre tenen delegades en el Consell Comarcal 
les competències municipals relatives a la gestió del sanejament (explotació del 
sistema de sanejament en alta d’aigües residuals) i el control dels abocaments a la 
xarxa municipal de clavegueram (funcions d’inspecció i d’intervenció administrativa). 
 
El marc de relacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments de la 
comarca del Baix Ebre, en relació a les competències delegades, preveu a la gestió 
del sanejament (explotació del sistema de sanejament en alta d’aigües residuals) i el 
control dels abocaments a la xarxa municipal de clavegueram (funcions d’inspecció i 
d’intervenció administrativa), que s’exercirà d’acord amb el Reglament comarcal 
d’abocament d’aigües residuals (actualment substituït per Reglament comarcal 
d’abocament d’aigües residuals). 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre com 
administració actuant en sanejament a la comarca,  ha previst dur a terme diferents 
projectes constructius per la qual cosa ha previst la signatura del conveni regulador del 
finançament d’aquestes actuacions que executarà el Consell Coamrcal del Baix Ebre 
 
Amb la finalitat de facultar al Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’execució de l’obra 
i suplementàries actuacions necessàries per a la construcció i posada en funcionament 
de les EDAR  cal formalitzar un annex al conveni de delegació de competències que 
contempli l’atribució de l’execució de l’obra  
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de gestió ambiental i sector primari, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
Primera.-  Aprovar el Model de document annex al conveni de delegació de 
competències en matèria de sanejament, a signar amb els ajuntaments de la comarca 
del Baix Ebre, pel qual les regula l’atribució per poder executar les obres de 
construcció de l’EDAR i aquelles actuacions complementàries necessàries per a la 
posada en funcionament d’aquestes instal·lacions, en el marc del conveni que el 
Consell Comarcal signi amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a cada actuació, que 
seguidament es transcriu: 
 



 

 

 

MODEL GENÈRIC  

ANNEX AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS RELATIVES A 
LA GESTIÓ DEL SANEJAMENT - EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN 

ALTA D’AIGÜES RESIDUALS  
 

-EXECUCIÓ D’OBRES- 

 
 

PARTS SIGNANTS 
 
......., President/a del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
....., Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament o ......, Alcalde-President de l’Ajuntament de  
 
 
ANTECEDENTS 

 
1. Des de l’any 1999, el Consell Comarcal del Baix Ebre està reconegut com a administració 
actuant en matèria de sanejament per part de l’aleshores Junta de Sanejament, actualment 
Agència Catalana de l’Aigua. 
 
2.L’Ajuntament ....., en la sessió plenària de data ....., va acordat delegar en el Consell 
Comarcal del Baix Ebre les competències municipals relatives a la gestió del sanejament 
(explotació del sistema de sanejament en alta d’aigües residuals) i el control dels abocaments a 
la xarxa municipal de clavegueram (funcions d’inspecció i d’intervenció administrativa). 
 
3. El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària celebrada el dia ....., va acordar acceptar 
la delegació, aprovada per l’Ajuntament d’.... de les seves les competències municipals 
relatives a la gestió del sanejament (explotació del sistema de sanejament en alta d’aigües 
residuals) i el control dels abocaments a la xarxa municipal de clavegueram (funcions 
d’inspecció i d’intervenció administrativa), que s’exercirà d’acord amb el Reglament comarcal 
d’abocament d’aigües residuals, aprovat pel Consell Comarcal del Baix Ebre en sessió plenària 
de data 20 de desembre de 2013  I publicat al BOPT núm. 113 de data 16 de maig de 2015. 
 
4.El marc de relacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments afectats, en 
relació a les competències delegades, preveu a la gestió del sanejament (explotació del 
sistema de sanejament en alta d’aigües residuals) i el control dels abocaments a la xarxa 
municipal de clavegueram (funcions d’inspecció i d’intervenció administrativa), que s’exercirà 
d’acord amb el Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals (actualment substituït per 
Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals) 
 
5.L’Agència Catalana de l’Aigua, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre com 
administració actuant en sanejament a la comarca,  ha previst dur a terme el projecte 
constructiu «...... per la qual cosa ha previst la signatura del conveni regulador del finançament 
d’aquesta actuació que executarà el Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
Amb la finalitat de facultar al Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’execució de l’obra i 
suplementàries actuacions necessàries per a la construcció i posada en funcionament de 
l’EDAR ....... es pacten, com  annex al conveni de delegació de competències les següents  
 
CLAUSULES 
 
Primera.- L’Ajuntament de .... delega en el Consell Comarcal del Baix Ebre, dins de la 
competència delegades de la gestió del sanejament - explotació del sistema de sanejament en 
alta d’aigües residuals- l’atribució per poder executar les obres de construcció de l’EDAR .... i 
aquelles actuacions complementàries necessàries per a la posada en funcionament d’aquesta 
instal·lació, tot en el marc del conveni que el Consell Comarcal signi amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
 



 

 

Segona. Aquesta delegació específica inclou la capacitat per aprovar el projecte constructiu,  
els tràmits administratius per a la seva adjudicació i la posterior execució i recepció de l’obra i 
aquelles altres facultats, vinculades a l’obra, que pugui establir l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Tercera. Qualsevol altra atribució sobre aquesta actuació que no estigui inclosa en aquesta 
delegació, i sigui necessària per a l’execució i posada en funcionament de l’obra, es podrà 
considerar inclosa sempre i quan n o alteri la finalitat de la delegació. 
 
I perquè consti signen el document en format electrònic 

 
 
Segon. Atès que la signatura del document comporta l’acceptació de la delegació, es 
faculta de forma expressa a la Presidència del Consell Comarcal per tal que en el 
moment que algun ajuntament comuniqui que ha acordat la delegació, la Presidència 
del Consell resolgui la seva acceptació i signi el document annex. 
 
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre publicarà els acords de delegació i la 
resolució d’acceptació per tal que sigui de coneixement general 
 

 
Punt 13è.- Expedient 810/2022. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda per a 
l'exercici 2022 al Conveni de conveni de coordinació d’actuacions en 
desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum 
 
La Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia, 
té competència exclusiva en matèria de defensa de les persones consumidores i 
usuàries, i, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència 
Catalana del Consum és l’entitat pública que té assignades totes les competències que 
corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 
 
L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de: 

- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la 
millora dels drets i la protecció de les persones consumidores i usuàries. 

- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria 
de consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-
les en el que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure 
convenis per, entre d’altri, compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats 
per al compliment de llurs finalitats. 
 
Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 28 
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, entre les quals, d'acord amb l’article 
25.1.c), hi ha l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar 
l’Administració de la Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional (article 
36.2). 
 
En aquest marc, l’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Baix Ebre 
van signar en data 28 de desembre de 2021, un conveni per a la coordinació 
d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències que, en matèria de 
consum, va ser adoptada a favor de la comarca mitjançant Acord de Govern de 
GOV/173/2021. Mitjançant aquest conveni es va concretar la realització d’actuacions 



 

 

en matèria de consum, el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les 
funcions delegades així com el finançament corresponent. 
 
El conveni esmentat, sens perjudici de la seva possibilitat de pròrroga, és vigent fins el 
31 de desembre de 2024. No obstant això, a la clàusula onzena, apartat 3, in fine, es 
va establir que: “la clàusula vuitena i els annexos d’aquest conveni on es concreta el 
finançament, el mètode de càlcul i, per tant, la contraprestació aplicable durant cada 
exercici, han de ser objecte d’actualització anual mitjançant una addenda de 
modificació a subscriure per escrit”. 
 
L’Agència Catalana del Consum ha fet arribar una proposta d’addenda per a l’any 
2022, que ha estat informada favorablement per part del tècnic. 
 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de serveis a les persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària 
i, per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar l’Addenda de modificació per a l’any 2022, del conveni de coordinació 
d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de 
consum de l’Agència Catalana del Consum, que seguidament es transcriu: 
 

ADDENDA DE MODIFICACIÓ PER A L’ANY 2022 DEL CONVENI DE COORDINACIÓ 
D’ACTUACIONS EN DESENVOLUPAMENT DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN 
MATÈRIA DE CONSUM DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA GENERALITAT 
AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. 

 
REUNITS 
 
D'una part, el senyor Francesc Sutrias i Grau, director de l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya, qui intervé en representació d’aquesta entitat pública d’acord amb el 
nomenament efectuat mitjançant el Decret 103/2021, d’1 de juny (DOGC 8423, de 2.6.2021), i 
en virtut de les funcions assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de 
creació de l’organisme autònom administratiu. 
 
I de l'altra, el senyor Xavier Faura Sanmartin, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, al 
qual representa segons nomenament de data 15 de juliol de 2019,  en ús de les competències 
que té atribuïdes per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per l’Acord del Ple del 
Consell de data 30 de s setembre de 2022.. 
 
En endavant, les entitats representades, seran considerades conjuntament com les Parts. 
 
MANIFESTEN 
 
Única.- Les Parts van formalitzar, amb data 28 de desembre de 2021, un conveni per a la 
coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències que, en 
matèria de consum, va ser adoptada a favor de la comarca mitjançant Acord de Govern de 
GOV/173/2021. Mitjançant aquest conveni es va concretar la realització d’actuacions en 
matèria de consum, el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions 
delegades així com el finançament corresponent. 
 
El conveni esmentat, sens perjudici de la seva possibilitat de pròrroga, és vigent fins el 31 de 
desembre de 2024. No obstant això, a la clàusula onzena, apartat 3, in fine, es va establir que: 
“la clàusula vuitena i els annexos d’aquest conveni on es concreta el finançament, el mètode de 
càlcul i, per tant, la contraprestació aplicable durant cada exercici, han de ser objecte 
d’actualització anual mitjançant una addenda de modificació a subscriure per escrit”. 



 

 

 
L’objecte d’aquesta addenda de modificació és el de procedir amb l’actualització esmentada a 
l’apartat immediat anterior per a l’any 2022, amb subjecció a les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte 

Aquesta Addenda té per objecte la modificació, per a l’any 2022, de la clàusula vuitena i dels 
annexos afectats del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de delegació de 
competències en matèria de consum, subscrit entre l’ACC i el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
el dia 28 de desembre de 2021, amb la finalitat de procedir amb l’actualització prevista a la 
seva clàusula onzena, apartat 3, in fine. 

Segona.- Abast de la modificació 

1. Es modifica la clàusula vuitena del conveni de coordinació d’actuacions esmentat a la 
clàusula primera, el qual durant l’any 2022 tindrà el redactat següent: 
 
“Vuitena.- 
1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni de delegació per a l’any 
2022, l’Agència Catalana del Consum farà una aportació al Consell Comarcal  del Baix Ebre de 
41.689,69 € amb càrrec a la partida D/460000100/4610/0000 del seu pressupost. 
 
2. L’import de la contraprestació s’ha d’abonar mitjançant una transferència al Consell 
Comarcal en un compte bancari oficial de l’entitat, prèviament comunicat amb antelació 
suficient a l’Agència Catalana del Consum i que ha d’estar degudament autoritzat i certificat per 
la seva Intervenció de fons.  
 
3. Pel càlcul del finançament de l’activitat delegada s’han de tenir en compte la disponibilitat 
pressupostària existent, l’equilibri entre les aportacions financeres i les despeses derivades de 
l’execució, les afectacions econòmiques que es puguin determinar normativament, el previst a 
la clàusula sisena, apartat 2 d’aquest conveni i el nivell d’eficàcia, eficiència i efectivitat en el 
correcte desenvolupament de la delegació. 
 
4. Per als anys successius i durant la vigència del conveni la contraprestació econòmica serà 
objecte d’actualització anual d’acord amb l’establert a la clàusula onzena, apartat 3”. 
 
2. Es modifiquen els annexos I i II del conveni de coordinació d’actuacions esmentat a la 
clàusula primera, els quals durant l’any 2022 tindran el redactat que s’indica en l’annex 
d’aquesta addenda. 
 

Tercera.-  Vigència de la resta del conveni 

La resta de clàusules del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de 
delegació de competències en matèria de consum, subscrit entre les Parts el 28 de desembre 
de2021 es manté vigent. 

Quarta.-  Vigència de l’addenda 

L’actualització de la clàusula vuitena i dels annexos I i II efectuada mitjançant aquesta addenda 
és vigent fins el 31 de desembre de 2022. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat i consentiment amb el contingut Addenda de 
modificació de conveni, les Parts la subscriuen mitjançant la signatura electrònica dels seus 
respectius representants a la data que consta al segell electrònic. 
 
Director          President/a 
Agència Catalana del Consum            Consell Comarcal del Baix Ebre 
                                                             



 

 

ANNEX 
 
Annex I. Personal del Consell Comarcal que porta a terme tasques de consum. 
 

 
Nom i cognoms 
 

NIF Categoria 

 
      
 
      
 
      
 
      
 
 

 
      
 
      
 
      
 
      

 
      
 
      
 
      
 
      

 
 
Annex II 
 
Per a valorar l’efectivitat del conveni en desenvolupament de la delegació de competències en 
matèria de consum, es tindrà en compte l’activitat que dugui a terme l’Oficina Comarcal 
d’Informació al Consumidor durant un any en l’àmbit d’atenció al públic, què inclou la informació 
a les persones consumidores (consultes, queixes i denúncies) i la resolució de conflictes 
(mediació i arbitratge). 
 
La clàusula 6.1 del conveni estableix que el consell comarcal ha de tramitar els expedients de 
consum mitjançant l’aplicació informàtica SIC (Sistema d’Informació de Consum) i d’acord amb 
les instruccions de l’Agència Catalana del Consum. Per això es tindran en compte: 
 
1) Dades que consten en el SIC referents a les següents actuacions: 
 
▪ Informació a les persones consumidores 
 

− Nombre de consultes (CON PRES) gestionades i resoltes amb atenció presencial a 
l’oficina. 

− Nombre de consultes (CON) gestionades i resoltes via telefònica, formulari web i 
correus electrònics). 

− Nombre de queixes (QUE) rebudes i resoltes. 

− Nombre de denúncies (DEN) rebudes i gestionades. 
 
▪ Resolució de conflictes 
 

− Nombre de reclamacions (REC) rebudes i gestionades: entrada i derivació a fer la 
mediació, trasllat o arxiu. 
 

− Nombre de Mediacions gestionades i tancades: 

• Nombre de reclamacions resoltes per mediació (acord de mediació). 

• Nombre de reclamacions arxivades per no haver prosperat la mediació. 

• Nombre de reclamacions arxivades per desistiment i altres motius. 

• Nombre de reclamacions traslladades a arbitratge. 
 

− Arbitratge 

• Nombre d’expedients resolts per laude notificat al consumidor. 

• Nombre d’expedients inadmesos. 

• Nombre d’expedients arxivats. 

• Suport administratiu i tècnic en la tramitació d’expedients arbitrals de la JACC. 
 



 

 

2) Qualitat dels expedients gestionats, d’acord amb els següents criteris: 
 

− Les consultes han de contenir les dades mínimes que estableix la Instrucció IT-002-01 i 
deixar constància de la resposta. Les que no compleixin aquest requisit no es comptabilitzaran 
a efectes de valoració de l’efectivitat de la delegació de competències. 
 

− Temps de resolució de les consultes: 

• 1-15 dies, es valoren al 100%. 

• 16 dies-1 mes, es valoren al 50%. 

• Mes d’un més, no es tindran en compte. 
 

− Les reclamacions s’han de gestionar d’acord amb el que s’estableix a la Instrucció IT-
002-01. Les reclamacions incomplertes o introduïdes de forma errònia no es comptabilitzaran a 
efectes de valoració de l’efectivitat de les competències delegades.  
 

− Resolució de les mediacions: la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolució alternativa 
de conflictes en matèria de consum estableix que “el resultat del procediment de resolució 
alternativa s’ha de donar a conèixer en un termini de 90 dies naturals comptats des de la data 
en que l’entitat de resolució alternativa hagi rebut l’expedient complet de reclamació”. 
Des del punt de vista de la mediació de consum s’entén que l’expedient és complet quan tenim 
tota la informació aportada pel reclamant, i a més, tenim també la informació per part de 
l’empresa reclamada. És a dir, un cop sabem si hi ha acceptació del procediment per part de 
l’empresa o si pel contrari, decideix no acceptar el procediment. 
 
Per tant a efectes de comptabilitzar les mediacions efectuades, d’acord amb el que estableix el 
Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació, es tindran en compte els 
expedients que: 
 
▪ Des de la data d’alta de la reclamació fins al seu tancament no hagin superat els 5 
mesos. 
▪ Aquells expedients que per causa justificada s’allarguin més enllà dels 5 mesos fins a 
un màxim de 8 mesos, sempre i quan no superin el 10% dels expedients tramitats, atès que es 
considera que són supòsits excepcionals. 
▪ Es reobrin, un cop passats els 5 mesos, per haver proposat l’empresa, de manera 
fefaent, un acord de mediació amb posterioritat al seu tancament, sempre i quan s’hagin 
identificat amb l’etiqueta EXPEDIENT REOBERT. 
 
Les que superin aquests terminis o incompleixin els requisits establerts a la directiva no es 
comptabilitzaran als efectes de valoració. 
 

− Les reclamacions que es resolguin per Acord de mediació, tindran valor doble. 
 

− Les reclamacions del sector energètic sobre les quals s’hagi efectuat una mediació 
sense acord i posteriorment es traslladin a la Direcció General d’Energia mitjançant el seu 
formulari web i deixant-ne constància al SIC, tindran un 0,10 punts més de valoració. 
 
3) Organització, difusió i realització per part del Consell Comarcal d’activitats  informatives 
i divulgatives: 
Aquestes versaran sobre temes relacionats amb el consum i aniran adreçades a persones 
consumidores, amb especial atenció als col·lectius especialment protegits, i també als agents 
econòmics que posen en el mercat els productes i els serveis. 
 
S’entendran com a activitats informatives i divulgatives, entre d’altres: 
  
- Sessions informatives i divulgatives (xerrades, tallers, i altres activitats). 
- Participació en mitjans de comunicació (TV locals, ràdio). 
- Participació en premsa escrita (articles, recomanacions, avisos a les persones 
consumidores). 
- Activitats informatives i divulgatives en xarxes socials. 



 

 

- Divulgació i foment de l’educació en consum (difusió del concurs escolar Consumòpolis 
o altres tipus d’activitats als centres educatius de la comarca). 
- Assistència a Fires. 
 
A efectes de valoració cal que el consell comarcal realitzi com a mínim 2 activitats a l’any, o es 
restarà 1 punt de la valoració. Si es realitzen més activitats,  suposarà un punt més de valoració 
d’acord amb el següent criteri de població de la comarca: 
 
-A les comarques de més de 90.000 h, cada 4 activitats de més, fins un màxim de 16/any. 
-A les comarques de menys de 90.000 h, cada 2 activitats de més fins a un màxim de 8/any. 
 
Les activitats poden dur-se a terme en el marc territorial del Consell Comarcal o bé amb altres 
consells comarcals o i institucions d’altres territoris. 
 
El Consell Comarcal haurà d’informar prèviament la Secció Territorial de l’Agència Catalana del 
Consum de la seva demarcació (al Servei d’Informació i Formació en el cas de Barcelona) de 
l’activitat a realitzar, per tal que aquest darrer la validi. Aquesta activitat s’haurà de fer en 
coordinació amb la Secció de Formació i Educació de l’Agència Catalana del Consum a fi de 
difondre millor les polítiques de consum de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Els consells comarcals que portin a terme campanyes de foment de l’arbitratge de 
consum i de les adhesions a la JACC se’ls aplicarà un increment de 5 punts, i de 8 punts en el 
cas que es s’incrementi el nombre d’adhesions d’empreses /establiments de la comarca. 
 
Es valorarà també que el consell comarcal vetlli perquè el cens d’empreses adherides de la 
comarca estigui actualitzat, informant al Servei de Mediació i Arbitratge de canvis de domicili, 
obertures de nous establiments i tancaments, si escau. 
 
També es valorarà l’assistència del personal que porta a terme tasques de consum del Consell 
Comarcal a cursos de formació i/o jornades sobre temes de consum (mínim 10 hores de 
formació). 
 
Per determinar la quantia de la dotació econòmica del conveni s’aplicaran com a barems el 
nombre d’actuacions realitzades durant un any per un tècnic, si dedica el 100% del seu temps a 
les diferents activitats: 
 

Activitat Dedicació Actuacions/any 

Consultes 100% 4.000 

Reclamacions, queixes i denúncies 100% 3.200 

Mediacions 100% 500 

Arbitratge 100% 300 

Altres 10% --- 

 
Amb aquests barems i les dades que consten al SIC de les activitats realitzades pels consell 
comarcal  s’obté un percentatge de temps dedicat a cada tasca. La suma dels percentatges 
dóna un valor en punts que correspon al total de l’activitat que desenvolupa l’oficina comarcal. 
 
L’import de finançament del conveni es determina assignant a cada punt un valor en euros 
obtingut a partir de les taules de retribucions del personal de la Generalitat de Catalunya, 
agafant com a base l’import equivalent aproximadament a 14 mensualitats més les cotitzacions 
a la Seguretat Social d’un tècnic del cos superior A21 38.846,00 € (38.846/100=388,46 €) i 
l’import d’un administratiu C13 26.065,00 € (26.065/100=260,65 €) 
 
Fins els 100 punts, es multiplica la puntuació final pel valor del tècnic (388,46 €). 
Aquells consells comarcals que superin els 100 punts es valoren de la següent manera: 
- Fins als 100 punts es multiplica pel valor del tècnic (388,46 €). 



 

 

- Els punts que superen els 100 es multipliquen pel valor d’un administratiu C13 (260,65 
€). 
 
El valor dels punts es podrà incrementar o disminuir en funció de les dades obtingudes i de la 
disponibilitat pressupostària. 
 
Per últim, amb l’objectiu d’establir un model comarcal mínim i eficient per a la gestió de 
l’encàrrec efectuat, es fixa un import mínim de contraprestació de 18.000,00 € i un import 
màxim de 64.911,00 €.  
 
 

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

 
Punt 14è.- Expedient 823/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
REPSOL per a la col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per 
a persones amb mobilitat restringida o altres necessitats socials, de l’any 2022 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de maig de 
1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat 
restringida per tal d’atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei té 
com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de 
mobilitat i persones grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis 
socials d’atenció especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que 
permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.  
 
D’aleshores ençà, el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat restringida 
ha anat incrementant la seva importància, tant en nombre d’usuaris com de rutes i, al 
mateix temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant empresa 
externa i mitjançant els propis mitjans materials i personals. 
 
El manteniment d’aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la 
Generalitat de Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació 
econòmica i social actual fa que aquest servei sigui cada cop més sol·licitat i que el 
Consell Comarcal del Baix Ebre no disposi de recursos suficients per poder atendre’l 
amb garantia . 
 
És voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius més 
propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant iniciatives 
que afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a l’educació, a la 
integració i a la sostenibilitat i benestar de l’entorn en el qual opera. 
 
Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de 
desenvolupament a les comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que 
beneficiïn el màxim nombre de persones i participen en projectes i programes de millora 
de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant, entre 
d’altres accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles persones que 
en necessitin i col·laborant en l'execució de projectes d'integració social de col·lectius 
vulnerables o en risc d'exclusió, i formem part de diversos programes de millora del 
benestar. 
 
Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i REPSOL 
van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport considerable a la 
prestació del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt positivament el 
conveni i consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se. 



 

 

 
Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que 
necessiten assistència per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis 
assistencials que els hi corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per 
circumstàncies físiques, mentals o d’edat. 
 
Vista, per tant, la confluència d’interessos i atès que consideren molt positiva la 
col·laboració mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones amb 
mobilitat restringida i, 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de serveis a les persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni a signar amb REPSOL per a la col·laboració en la prestació 
del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o altres 
necessitats socials, de l’any 2022, que inclou una aportació econòmica única de 
20.000,00 euros, que seguidament es transcriu: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL 

ENTRE REPSOL INVESTIGACIONES PETROLIFERAS S.A. 

I CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, amb domicili a Tortosa, carrer 
Barcelona 152 i CIF P9300004J representat en aquest acte pel seu president, el Sr. Xavier Faura 
Sanmartin 
 
En endavant, “CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE”.  
 
I d'altra banda, Repsol Investigaciones Petrolíferas, SA amb domicili a Madrid, Méndez Álvaro 45 
i CIF A-28094712 representada en aquest acte per la Sra. Angelina Pershukova, Directora de la 
Unitat de Negoci d'Espanya,  
 
En endavant, “REPSOL”. 
 
EXPOSEN 
 

I. Que el Ple de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en la sessió ordinària de data 

20 de maig de 1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones 

amb mobilitat restringida per atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. 

Aquest servei té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb 

problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, perquè puguin accedir 

als serveis socials d'atenció especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells 

altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn (en endavant "el 

Projecte").  

 
II. Que des de llavors i fins al moment actual, el servei comarcal de transport de persones 

amb mobilitat restringida ha anat incrementant la seva importància, tant en nombre 

d'usuaris com de rutes i, al mateix temps, ha adaptat la seva prestació a dues 

modalitats: mitjançant empresa externa i mitjançant els propis mitjans materials i 

personals. 

 



 

 

III. Que el manteniment d'aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la 

Generalitat de Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació 

econòmica i social actual fa que aquest servei sigui cada vegada més sol·licitat i que 

el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no disposi de recursos suficients per 

poder atendre'l amb garantia. 

 
IV. Que és voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius 

més propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant 

iniciatives que afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a 

l'educació, a la integració i a la sostenibilitat i benestar de l'entorn en què opera, 

generant així oportunitats de desenvolupament en aquestes zones. 

 
 

V. Que aquest és un dels objectius de compromís social de REPSOL, per a la qual cosa 

promou projectes que beneficiïn el màxim nombre de persones i participa en 

projectes i programes de millora de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida 

de les comunitats, realitzant, entre d'altres accions, la de facilitar l'accés als serveis 

mèdics bàsics d'aquelles persones que els necessitin i col·laborant en l'execució de 

projectes d'integració social de col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió, així com 

formant part de diversos programes de millora del benestar. 

 
VI. Que per les raons exposades, el 26 d'octubre de 2011, el CONSEL COMARCAL DEL 

BAIX EBRE i REPSOL van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un 

suport considerable a la prestació del servei a la comarca i, per tant, els signants 

valoren molt positivament el conveni i consideren que la col·laboració ha de 

continuar i renovar-se. 

 
VII. Que ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que 

necessiten assistència per poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis 

assistencials que els corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per 

circumstàncies físiques, mentals o d'edat. 

 
VIII. Vista, per tant, la confluència d'interessos i atès que consideren molt positiva la 

col·laboració mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones 

amb mobilitat restringida, ambdues parts en virtut del que s'ha exposat i reconeixent-

se recíprocament plena capacitat jurídica per subscriure el present CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL a ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL acorden 

celebrar-ho d'acord amb les següents, 

 
CLÀUSULES 
 
Primera.- OBJECTE DEL CONVENI. 
 
En virtut d'aquest conveni, REPSOL es compromet a realitzar una aportació econòmica única de 
VINT MIL EUROS (20.000,00 €) a favor del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE que aquest 
destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu a la realització del Projecte esmentat en l'expositiu 
I. 
 
Per la seva banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE s'obliga a difondre la participació 
i col·laboració de REPSOL en el Projecte en la forma descrita en la Clàusula Quarta.  
 
Segon.-  BASE. 
 
El present conveni de col·laboració té la base dels previstos en l'art. 25 de la Llei 49/2002, de 23 
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de 



 

 

Mecenatge i es regirà per les disposicions d'aquesta Llei que li siguin aplicables així com per les 
del Reial Decret 1270/2003, de 10 octubre, que conté el seu desenvolupament reglamentari. 
 
Segons disposa l'Art. 25, apt. 1 paràgraf 2n de la Llei, la difusió de la participació de REPSOL al 
Projecte indicat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no constituirà una prestació de 
serveis. 
 
Tercera.-  APORTACIÓ ECONÒMICA DE REPSOL  
 
REPSOL es compromet a satisfer al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE l'import indicat en 
la clàusula primera als esmentats fins abans del 31 de desembre del 2022. 
 
L'aportació econòmica referida es destinarà a col·laborar econòmicament en les despeses 
produïdes pel Projecte durant l'any 2022, però al mateix temps, es computa com a finançament 
del mateix per a l'exercici 2023, amb la finalitat de programar i garantir el servei de transport 
adaptat a la comarca del Baix Ebre. 
 
L'esmentada quantitat serà satisfeta mitjançant transferència bancària al compte de Caixabank 
ES41 2100 0019 4602 0053 0167 que a aquest efecte li ha indicat el CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE a REPSOL. 
 
Quarta.- DIFUSIÓ  DE LA COLABORACIÓ DE REPSOL  
 
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE es compromet a difondre la participació i 
col·laboració de REPSOL mitjançant la inserció de la seva denominació social i logo en els 
vehicles corresponents, així com en rètols, impresos, catàlegs, segells, propaganda, altres 
elements materials, website principal o qualsevol altres associades al Projecte, així com en 
Xarxes Socials, -ja sigui les de major reconeixement entre els usuaris, o qualsevol altra que 
pogués crear-se en el futur-, així com en qualsevol altra informació que es publiqui o s'editi en 
relació amb el Projecte durant la vigència d'aquest Conveni i que es pogués divulgar a través de 
xarxes telemàtiques, tant al web de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE com a la web 
pròpia del Projecte, si en algun moment es desenvolupés o creés alguna. 
 
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE sotmetrà a l'aprovació prèvia de REPSOL, abans de 
la seva publicació definitiva, els llocs i característiques d'impressió de la denominació i logotip de 
la mateixa en tot el material imprès, electrònic i/o audiovisual que es produeixi, editi, publiqui, 
divulgui o del que es dugui a terme una comunicació pública a través de qualsevol mitjà, incloent 
xarxes telemàtiques, etc. en relació al Projecte. 
 
Amb caràcter general, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE s'obliga a que sigui 
esmentada la col·laboració de REPSOL en tots els actes de difusió referits al Projecte inclòs a 
través d'Internet. 
 
Independentment de tot això, REPSOL podrà, si així ho decidís, publicar i difondre, pels seus 
propis mitjans, inclosos els electrònics i telemàtics, la seva intervenció i col·laboració en el 
Projecte de la manera que consideri més convenient. 
 
Cinquena.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. 
 
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE desenvoluparà el Projecte amb els seus propis 
mitjans, sent íntegra i exclusivament responsable d'aquest. 
 
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE destinarà al Projecte, tots els recursos, humans i/o 
materials, que siguin necessaris per al compliment dels objectius d'aquest que correran del seu 
exclusiu compte i càrrec. 
 
Cap de les disposicions d'aquest contracte pot ser entesa com a constitutiva d'una relació laboral 
entre REPSOL i les persones que intervinguin en el desenvolupament i organització del Projecte. 
 



 

 

REPSOL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la gestió que el CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE realitzi de l'aportació lliurada, ni pels actes i serveis prestats per aquesta o per 
les empreses i professionals que siguin contractats pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
i es destinin a l'organització, execució i desenvolupament del Projecte i per al compliment del seu 
compromís de difusió de la col·laboració de REPSOL. 
 
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE garanteix la indemnitat a REPSOL davant de 
qualsevol tipus de reclamació que pogués derivar-se de l'organització i desenvolupament del 
Projecte, sigui directament o en relació amb les persones físiques o jurídiques que hagin 
intervingut en aquest per encàrrec de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. 
 
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE declara conèixer i assumir tots els riscos implícits i/o 
que es puguin ocasionar com a conseqüència de l'execució del Projecte, ateses les especials 
característiques del mateix, i disposar de les cobertures suficients per fer front als eventuals 
danys que se'n poguessin derivar garantint la indemnitat de REPSOL en els termes que preveu 
aquesta mateixa clàusula. 
 
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE presentarà a REPSOL un informe descriptiu de les 
actuacions desenvolupades a l'empara del present conveni, un dossier de premsa on figurin les 
activitats de comunicació i difusió del projecte, així com de tota la documentació acreditativa de 
la col·laboració de REPSOL i l'adequada difusió de la mateixa. 
 
Sisena.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE REPSOL 
 
Cap de les manifestacions que es contenen en el present conveni suposa la cessió o transmissió 
de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, titularitat de REPSOL. 
 
L'ús no autoritzat, o per a un fi diferent al pactat en el present conveni per part de CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat 
industrial o intel·lectual de REPSOL, facultarà a aquesta per resoldre aquest conveni, en aquest 
cas, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE es compromet a restituir a REPSOL l'import de 
les aportacions realitzades a requeriment d'aquesta i en la seva totalitat i, tot això, sense perjudici 
de la corresponent indemnització de danys i perjudicis als que hi hagués lloc i que en aquest 
supòsit haurà així mateix, ser satisfeta pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE a REPSOL. 
 
A l'efecte del que disposen els paràgrafs anteriors, i per a la deguda observança s'adjunta com a 
annex a aquest conveni formant part d'aquest la Guia Bàsica d'Aplicació de la Marca Repsol. 
 
Setena.- DURADA. 
 
L'aportació econòmica derivada d'aquest conveni té per finalitat col·laborar econòmicament en la 
despesa produïda pel Projecte durant l'any 2022, però al mateix temps, es computa com a 
finançament del servei per a l'exercici 2023, amb la finalitat de programar i garantir el servei de 
transport adaptat de la comarca del Baix Ebre. 
 
Aquest conveni podrà ser prorrogat o renovat en el moment de la seva extinció si les parts així 
ho convenen expressament i per escrit. 
 
Vuitena.- RESOLUCIÓ.  
 
REPSOL podrà resoldre el present conveni, estant obligat el CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE a restituir en el termini màxim d'un mes i en la forma que aquesta expressament li indiqui, 
l'import de l'aportació realitzada per REPSOL en els següents supòsits: 
 
- En el cas que el Projecte no arribi a desenvolupar-se total o parcialment. 



 

 

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

ANNEX I:  
 

GUIA BÀSICA D'APLICACIÓ DE LA MARCA REPSOL 
 

 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
Punt 15è.- Expedient 943/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria 
de ajuts per a assistència a llars d'infants curs 22-23 
 

El Consell Comarcal va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2022, 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, vistos els informes que al respecte han emès els tècnics, desprès de 
conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal d’Ensenyament, Cultura, 
Joventut i Esports, i amb unanimitat dels 24 membres 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 2022-2023, que seguidament es transcriuen: 
 

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 2022/2023 
 

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, del primer i segon curs (I0 i I1) del primer cicle 
d’educació infantil 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 2022-ENSE-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 el primer i segon curs (I0 i I1) del primer cicle d’educació infantil 

en una llar d’infants, pública o privada, degudament autoritzades pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya o a escola rural que tingui 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 llindar següent, 
tenint en compte el nombre de membres computables de la unitat familiar: 

 

Membres computables de 
la unitat familiar 

Llindar màxim per 
accedir a la 
convocatòria 

Unitats familiars de 2 
membres 

13.451,60 € 

Unitats familiars de 3 
membres 

14.951,60 € 

Unitats familiars de 4 
membres 

16.451,60 € 

Unitats familiars de 5 
membres 

17.951,60 € 



 

 

Unitats familiars de 6 
membres 

19.451,60 € 

Unitats familiars de 7 
membres 

20.951,60 € 

Unitats familiars de 8 
membres 

22.451,60 € 

Unitats familiars de 9 
membres 

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 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 
2021. 
 
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 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 el conveni 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 

http://www.baixebre.cat/


 

 

 
El responsable de la llar d’infants presentarà les sol·licituds dels interessats, amb la 
documentació corresponent, via telemàtica, a través de la seu electrònica del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. 
 

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, 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. 
 

5.2. Documentació per tramitar la sol·licitud 
 
A més de l’imprès de la sol·licitud degudament emplenada i signada, s’ha de presentar: 
 

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

 
- DNI/NIE (targeta identificativa per a estrangers) vigent de tots els membres de la 

unitat familiar. 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. 

 
- Llibre de família en el cas que no es disposi de DNI. 

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

corresponent. 

 
- Declaració de renda de l’exercici 2021 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 i estigui vigent 
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 el model 
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 17 al 31 d’octubre de 2022 
(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 16 al 20 de gener de 2023. 

 

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 Administracions Públiques. 
 

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 2023. 
 

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 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 2021 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 2021 de cada un dels membres computables de la família que 
obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de 
conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
 

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera 
següent: 

 

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne 
els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors 
a l’any 2021, 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. 

 

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 de l’exercici 2021, per a la determinació de la renda 
familiar: 

- Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social. 
- 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 a l’any 
2021. 
- 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. 
 
En la resta de situacions no previstes anteriorment, en nivell de renda s’haurà d’acreditar 
mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió 
d’adjudicació. 
 

7.1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar 
 
Les sol·licituds presentades d’acord amb les bases s’avaluaran en funció del nivell de renda 
de la unitat familiar. 
 

Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s’establirà d’acord 
amb el següent: 
 

- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts. 
- 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 1,5 punt 

Família nombrosa especial 3 punts 

Família monoparental general 1,5 punt 

Família monoparental especial 3 punts 
Existència d’infants en acolliment en la unitat 
familiar extensa o aliena 3 punts 

Condició de discapacitat de fins a un 33% 4 punts 

Condició de discapacitat de més d’un 33% 5 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, l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal comprovarà la 



 

 

documentació obligatòria adjunta 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: 
 

- No superar el llindar de renda familiar següent: 
 

Membres computables de 
la unitat familiar Llindar de 

renda 

Unitats familiars de 2 
membres 

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. 
 
Les sol·licituds s’atendran tenint en compte el nivell de renda familiar, de menor a major 
nivell de renda, en cas de manca de dotació pressupostària, no es procedirà a l’atorgament dels 
ajuts. 
 

10.2. Adjudicació 
 
L’adjudicació dels ajuts es durà a terme durant el curs escolar 2022-2023 i serà resolta 
per la presidència el Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
En aquesta resolució s’aprovarà l’adjudicació corresponent, atribuint un codi a l’alumne 
sol·licitant quan aquest estigui denegat, aquest codi correspondrà al motiu de la denegació i 
són els següents: 
 

Codi 1: Ajut denegat per superar el llindar de volum de negoci establert 
Codi 2: Ajut denegat per superar el llindar de rendiments patrimonials establert Codi 3: Ajut 
denegat per superar el llindar de renda familiar establert 
Codi 4: Ajut denegat per superar el llindar de finques urbanes establert Codi 5: Ajut denegat per 
superar el llindar de finques rústiques establert 

Codi 6: Ajut denegat per no complir els requisits de la convocatòria 
 

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 sense ajut. 
 

13. Baixes i renúncies 
 
Quan un alumne beneficiari de l’ajut per a l’assistència a llars d’infants renunciï a l’ajut o es doni 
de baixa, parcial o definitiva, de la llar d’infants, els responsables de la llar d’infants 
corresponent, comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix Ebre el mateix dia de produir-se 
la circumstància, d’acord amb el model establert. Aquest fet implicarà la pèrdua de l’ajut a partir 
de la data de la seva comunicació. 
 



 

 

En el cas de trasllats dins de la comarca, la llar d’infants de procedència haurà de comunicar la 
data de la baixa definitiva i la llar d’infants de destí haurà de comunicar l’alta i es mantindrà 
l’import adjudicat de la llar de procedència. 
 

14. Justificació i pagaments dels ajuts 
 

La justificació mensual dels ajuts la tramitarà el responsable de la llar d’infants corresponent i 
en el seu detriment l’ajuntament corresponent, d’acord amb el model establert. 
 
Les justificacions es faran arribar mensualment a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal 
abans del dia 10 del mes següent al que es justifica, a l’apartat instància genèrica, a través de 
la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre http://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre 
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 
 

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 2022 respecte del 2021. 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 2021. 

 
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 

http://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre


 

 

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, 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 
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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 16è.- Expedient 944/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria 
per atorgament d'ajuts per a adquisició de llibres i material curricular, curs 22-23 

El Consell Comarcal va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2022, 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 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 

 
Per tot l’exposat, vistos els informes que al respecte han emès els tècnics, desprès de 
conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal d’Ensenyament, Cultura, 
Joventut i Esports, i amb unanimitat dels 24 membres 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 2022-2023, 
que seguidament es transcriuen: 
 
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 2022/2023 
 
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 2022-ENSE-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 utilització per part de l’alumnat.  
 
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/da a la comarca del Baix Ebre i assistir a un centre educatiu de la 
mateixa, sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon cicle d’educació 
infantil (I3, I4 i I5), durant el curs escolar 2022/2023. 

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/a legal o qui tingui 
la guarda de l’alumne. 

c) Destinar aquest ajut a l’adquisició dels llibres escolars i/o material curricular obligatori 
de l’infant 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 
2021. 

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 es multipliquen pels coeficients següents: 

 Coeficient Any revisió 

0,43 2003 

0,37 2004 

0,30 2005 

0,26 2006 

0,25 2007 

0,25 2008 

0,26 2009 

0,28 2010 

0,30 2011 

0,32 2012 

0,34 2013 

0,36 2014 

0,36 2015 

0,36 2016 

0,36 2017 

0,36 2018 

0,36 2019 

0,36 2020 

0,36 2021 

 

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 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/a alumne/a de la mateixa unitat familiar, es formularà en 

únic imprès. En cas de més de quatre germans, s’adjuntarà tantes sol·licituds com faci falta.  

3.2.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): 

http://www.baixebre.cat/


 

 

 1. Descarregar la sol·licitud editable d’ajut individual de llibres i/o material curricular 
obligatori, curs 2022-2023, 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 el pdf de 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 2022-2023, emplenar-la i signar-la. Escanejar-la i guarda 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. 
 
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.  
 
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 al curs 
2022-2023 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 i 
estigui vigent, 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.  

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

- Declaració de renda de l’exercici 2021 dels membres computables de la unitat familiar. 

- Certificat de titularitat emès per part de l’entitat bancària 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 2022-2023. 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 

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre


 

 

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.  

4.2.1.2. Documentació complementària de situacions específiques de la unitat familiar (en 
cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries i estigui vigent, 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 2022-
2023 caldrà que aporti la següent documentació en format pdf o jpg:  
 

- Certificat dels titulars emès per de l’entitat bancària 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 2022-2023. 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’Ensenyament. 



 

 

5. 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 1 al 13 de novembre de 2022. 
 
5.2. Esmena de sol·licituds 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre revisarà les sol·licituds presentades i la documentació 
annexa. En el cas que amb la sol·licitud no s’acompanyi la documentació obligatòria establerta 
en el punt 4.2.1., o bé aquesta no estigui completa o correctament emplenada es procedirà al 
seu requeriment.  
 
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. El 
termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la 
notificació efectiva. 
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, s’entendrà que 
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
  
6. Criteris 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 2022-2023 
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 2022-2023 i 
aquest s’hagi resolt favorablement amb un percentatge del 70% o 100% s’atorgaran ajuts del 
70% per aquelles sol·licituds que hagin obtingut el 70% (codi 1) en la valoració dels ajuts 
individuals de menjador per al curs 2022-2023, i del 100% les que han obtingut el 100% (Codi 2 
o 22), en la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per al curs 2022-2023, 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.  
 
6.1. Valoració del nivell de renda de la unitat familiar per a sol·licitants que no hagin 
demanat ajut individual de menjador per al curs 2022-2023 
 
Càlcul tram garantit d’ajut del 70% en l’ajut individual de menjador per obtenir un 70% de 
l’ajut  
 
El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per 
l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació: 
 

Membres de la unitat de consum Llindar 

Primer adult (sustentador principal)  11.365,60 € 

Segon adult (sustentador principal)   5.682,80 € 

Altres adults que integren la unitat familiar diferents als 
sustentadors principals  

  2.841,40 € 

Per cada nen/a de la unitat familiar    3.409,70 € 

 
 
En aquest cas si la renda familiar anual no supera la suma d’aquests llindars es concedirà un 
ajut del 70% del justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o material curricular 
obligatori per al curs 2022-2023. 
 



 

 

Càlcul tram garantit d’ajut del 100% en l’ajut individual de menjador per obtenir un 100% 
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 Llindar 

Primer adult (sustentador principal)  6.819,36 € 

Segon adult (sustentador principal) 3.409,68 € 

Altres adults que integren la unitat familiar 
diferents als sustentadors principals  

1.704,84 € 

Per cada nen/a de la unitat familiar  2.045,82 € 

 
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 100% del justificant detallat 
de la compra dels llibres escolars i/o material curricular obligatori per al curs 2022-2023. 
 
6.2.Valoració de situacions específiques de la unitat familiar. 
 
Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per 
l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els 
quals s’hauran d’acreditar fefaentment, d’acord amb l’article 4.2.1.2.  
 
 

 

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

Situació de risc social 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.  
 

Família nombrosa general 1,5 punt 

Família nombrosa especial 3 punts 

Família  monoparental 1,5 punt 

Família monoparental especial 3 punts 

Existència d’infants en acolliment en la unitat 
familiar 

3 punts 

Condició de discapacitat de fins a un 33% 1,5 punt 

Condició de discapacitat de més d’un 33% 3 punts 

Redistribució equilibrada d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques 

3 punts 



 

 

7. 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 2021 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.  
 
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 2021 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 2017 a 2020, i el 
saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2017 a 2020 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 de l’exercici 2021, per a la determinació de la renda 
familiar: 

- 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 a l’any 2021.  
- Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la 

Generalitat, en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia. 
- Les persones que percebin la renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. 



 

 

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

 
8.4. En la resta de situacions no previstes anteriorment, en nivell de renda s’haurà d’acreditar 
mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió 
d’adjudicació.  
 
8.5. En el cas d’unitats familiars que mitjançant els creuament no s’hagin tingut recursos o que 
cap dels membres tenen un identificador, serà necessari disposar del corresponent informe de 
serveis socials en el qual haurà de constar aquells ingressos que puguin tenir aquestes unitats i 
la valoració per situació social de risc. 
 
8.6. Deduccions de la renda familiar 
 

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.  
d) La quantitat de 800,00 €, quan acreditin l’existència d’infants en acolliment en la unitat familiar 

extensa o aliena. 
 
En cas que no s’obtingui la corresponent autorització per realitzar els creuaments caldrà que tots 

els membres de la unitat familiar aportin la documentació necessària, expedida pels 
organismes competents, per tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el 
volum de negoci. 
 
9. 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.  
  

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 2022-2023 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·licitants a 
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, hagin quedat 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.   
 
- 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 puguin acreditar que els ingressos 
han minvat substancialment durant l’any 2022 respecte del 2021. 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 2021. 
 
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 
 
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. 
 
 



 

 

Punt 17è.- Expedient 546/2022. Aprovació, si s'escau, del Compte General de 
l'exercici 2021 
 
Vista el Compte General de l'exercici 2021, juntament amb tota la seva documentació 
annexa a aquesta, segons la legislació vigent. 

 
Vist que la Intervenció comarcal de fons va procedir a la formació del Compte General 
d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2021, juntament amb tota la 
seva documentació annexa al mateix. 

 
Finalitzats dits treballs i obtinguda la documentació corresponent, la Intervenció 
comarcal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació del 
Compte General. 
 
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal del 
Baix Ebre en sessió celebrada en data 27 de maig de 2022 va emetre el corresponent 
informe preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 
2022. 
 
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 
data 7 de juny de 2022 el Compte General —juntament amb l'informe de dita 
comissió— van ser objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, 
durant els quals els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o 
observacions. 
 
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per Secretària de la 
Corporació, durant el termini d'exposició al públic de dit Compte, no s'han presentat 
al·legacions. 

 
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 14.2.e) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, es proposa al 
Ple l’adopció del següent 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la Proposta de presidència, 
sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents, 
adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici 2021, comprès pel Compte General 
del propi Consell Comarcal i de la societat Baix Ebre Innova, SL 
 
SEGON. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que 
la integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, tal 
com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels 
mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda 
 
 



 

 

Punt 18è.- Expedient 727/2022. Aprovació, si s'escau, del 12è expedient de 
modificació de Crèdits del pressupost de l'exercici 2022 
 
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que 
es disposa de nous i majors ingressos sobre els totals previstos en algun concepte del 
Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos venen 
efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya 
a la present proposta de resolució, per Provisió de Presidència es va incoar expedient 
per a la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit i transferència entre 
aplicacions de diferent àrea de despesa 
 
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 sobri 
sobre el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta, el Ple del Consell desprès de conèixer el 
dictamen de la comissió informativa comarcal de governació i hisenda, sotmet 
l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents, presents 
adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 12/2022 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 
finançat amb càrrec a nous i majors ingressos comunicats i transferència entre 
aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa, d'acord al següent detall: 
 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

Aplicació 

pressupostària 
Descri
pció 

Import 

TERRI 134 22799 Contracte mobilitat compartida 5.016,74 

UBASP 231 22706 Supervisió serveis socials 3.645,00 

SOC 241 22707 Treballs tècnics dinamització econòmica 1.500,00 

VIVER 433 62300 Instal·lació fotovoltaica viver empreses 50.000,00 

TERRI 1721 12000 Retrib. Bàsiques transició energètica 3.003,13 

TERRI 1721 12000 Complement específic transició energètica 1.270,73 

TERRI 1721 12100 Complement destí transició energètica 1.542,04 

TERRI 1721 16000 Seguretat social transició energètica 1.823,29 

TERRI 1721 22706 Coordinació oficina transició energètica 1.200,00 

TERRI 1721 22707 Serveis tècnics energia 7.475,87 

   TOTAL 76.476,80 

 
 
 
 
 



 

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

Aplicació pressupostària Descri
pció 

Import 

SANEJA 161 22706 Estudis i treballs tècnics sanejament 13.243,31 

SANEJA 161 22799 Explotació instal·lacions sanejament 48.113,02 

UBASP 231 13100 Personal temporal serveis socials 10.935,66 

EAIA 231 13100 Personal temporal EAIA 2.804,83 

UBASP 231 16000 Seguretat social serveis socials UBASP 3.450,20 

EAIA 231 16000 Seguretat social EAIA 892,35 

RESIDU 1621 22700 Gestió residus Baix Ebre 105.983,67 

RESIDU 1623 22700 Tractament residus Baix Ebre 15.790,12 

ARXI 3321 22609 Activitats Arxiu 1.571,00 

ARXI 3321 22699 Gestió Arxiu Històric Comarcal 10.000,00 

   TOTAL 212.784,16 

 
TRANSFERÈNCIES EN 

AUGMENT 
Aplicació 

pressupostària 
Descr
ipció 

Import 

TERRI 134 22799 Contracte mobilitat compartida 5.000,00 

SOC 241 22707 Treballs tècnics dinamització econòmica 3.500,00 

   TOTAL 8.500,00 

 

Aquesta modificació es finança en els següents termes: 

Concepte Descripció Import 

34901 Preu públic serveis tècnics arq. I urbanisme 7.475,87 

34904 Preu públic utilització fons notarials 1.571,00 

45002 Contracte programa serveis socials 17.119,61 

45003 Transferències corrents infància 3.697,18 

45081 Sup. Dep. Cultura (Arxiu Històric Comarcal) 10.000,00 

45100 ACA. Gestió EDARS 61.356,33 

45102 Subv. ICAEN oficina transició energètica 8.839,19 

46200 Ajuntaments, aportació serveis comarcals 911,25 

46203 Ajuntaments, aportació residus 121.773,79 

46703 Conveni projectes Consorci Baix Ebre i Montsià 6.516,74 

74100 Aportació inversions Baix Ebre Innova 50.000,00 

 TOTAL 289.260,96 

 

TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ 
Aplicació 

pressupostària 
Descripció Import 

SOC 241 13000 Personal laboral dinamització 
econòmica 

8.500,00 

   TOTAL 8.500,00 

 



 

 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents: 
 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar- ho a exercicis posteriors. 
 
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
 
Punt 19è.- Expedient 788/2022. Aprovació, si s'escau, del Pla de Mesures 
Antifrau  
 
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és l'instrument que ha 
aprovat el Govern d'Espanya per al desenvolupament dels fons europeus de 
recuperació NextGenerationEU en el marc del Mecanisme per a la Recuperació i la 
Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, la finalitat del qual és recolzar la 
inversió i les reformes en els Estats Membres per aconseguir una recuperació 
sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i 
digitals de la UE. 
 
L'article 22 del MMR imposa una sèrie d'obligacions als estats membres com a 
beneficiaris de fons orientades a la protecció dels interessos financers de la Unió, el 
compliment efectiu de la qual va ser el principal motiu de l'aprovació de l'Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
  
L'article 6 d'aquesta Ordre estableix l'obligació de què tota entitat, decisora o 
executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR disposi d'un «Pla de 
mesures antifrau» amb la finalitat de garantir i declarar que els fons corresponents 
s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la 
prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. 
  
A la vista de què aquesta entitat local té la condició d'entitat executora del PRTR, i 
realitzada la tramitació legalment establerta, s’ha elaborat el Pla de Mesures Antifrau 
del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Vist tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de governació i hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal del Baix Ebre que 
figura a l’expedient. 
 
 



 

 

Segon. Publicar el text íntegre del Pla a la seu electrònica del Consell Comarcal a 
l'efecte del seu general coneixement. 
 
Tercer. Remetre el Pla de mesures antifrau del Consell Comarcal al Servei Nacional 
de Coordinació Antifrau, pel mitjà habilitat a aquest efecte. 

 
 
Punt 20è.- Expedient 968/2022. Aprovació, si s'escau, de la derogació i nova 
imposició de taxa i ordenança reguladora per utilització d’espais EBRETERRA  
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 20.03.2015, va acordar 
aprovar, inicialment, els text de l’ordenança fiscal T6 reguladora de la taxa per a la 
prestació de serveis turístics per part del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
Constitueix el fet imposable definit en aquesta ordenança: 
 
la projecció comercial de producte turístic 
la publicitat turística 
accés a l’espai museístic interactiu 
prestació de serveis turístic per part d’empreses 
utilització d’espais 
 
En aquests moments es considera que el fet imposable definit té un abast que no 
respon a la realitat actual 
 
Des de l’acció de govern d’aquest Consell Comarcal es te la voluntat de reordenar la 
utilització dels espais del Centre d’Innovació i Desenvolupament Turístic 
EBRETERRA, la qual cosa comporta també la necessitat d’adaptar les taxes per a 
l’ocupació d’aquest espai. 
 
Així, entre els conjunt que defineix el fet imposable de l’ordenança T6 reguladora de la 
taxa per a la prestació de serveis turístics per part del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
hem considerat que han esdevingut obsolets o descontextualitzats, tant per manca de 
petició, com per necessitat de millora tecnològica, els següents: 
 
la projecció comercial de producte turístic 
la publicitat turística 
accés a l’espai museístic interactiu 
prestació de serveis turístic per part d’empreses 
 
Igualment, ha sorgit l’oportunitat de fer un aprofitament de l’espai en el conjunt de la 
formació reglada, atesa la qualitat del seu equipament de cuina. 
 
La voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre de col·laborar en la formació 
obligatòria es reflectiria en l’exempció de pagament per utilització de l’espai i establir 
només un pagament lineal per consum elèctric. 
 
A la vista d’aquesta necessitat de donar un nou enfoc a l’espai EBRETERRA, sorgeix 
la necessitat d’adaptar les taxes, amb derogació nou establiment, per la qual cosa 
 
Vista la Memòria econòmica-financera i l’informe de Secretaria que consten en 
l’expedient, la Comissió Informativa de Governació i Hisenda considera que es 
compleixen els requisits necessaris continguts en les normes legals citades 
anteriorment per l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització 
de les diferents sales de l’edifici EbreTerra,  



 

 

ORDENANÇA T6 REGULADORA DEL TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I 
INSTAL.LACIONS DE L’EDIFICI COMARCAL “EBRETERRA” 

 
Vist tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de governació i hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 

PRIMER. Derogar l’Ordenança T6 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis 
turístics per part del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
SEGON. Aprovar inicialment, la imposició i ordenació de la taxa per la utilització 
privativa o l'aprofitament especial de les diferents sales de l’edifici EbreTerra, a través 
de l’aprovació de l’ordenança fiscal necessària, d’acord amb el procediment establert 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, d’acord amb el següent text: 
 

 
Article 1r. Fonament Jurídic 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per 
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix la “Taxa per la utilització de béns i 
instal·lacions de l’edifici comarcal “EBRETERRA”, que s’ha de regir per la present 
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de 
l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 (TRLRHL). 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització dels béns i instal·lacions de 
l’edifici “EbreTerra” situat al Carrer Sant Miquel, núm.1 de Deltebre. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o realitzin l’ús 
privatiu dels béns i instal·lacions, regulats en aquesta Ordenança. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general 
tributària. 

Article 5è. Quota tributària 

 
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons el detall 
que s’estableix en les tarifes següents 
 



 

 

- Per utilització de dependències: 

 

Espai amb equipament Quota 
Hora 
€ 

Quota 
Diària 
€ 

Quota 
Setma
nal 

€ 

Quota 
Mensu
al 

€ 
Sala Ramon Calvo: Espai 
d’exposicions i 
esdeveniments temporals. 

30,00 90,00 300,0
0 

900,00 

Sala de formació 20,00 55,00 200,0
0 

600,00 

Sala Coworking 10,00 30,00 100,0
0 

300,00 

Utilització dels espais 
exteriors 

20,00 55,00 200,0
0 

600,00 

 

- Per utilització de l’Aula de Gastronomia per a ús ordinari: 

 

Espai amb equipament Quota 
Hora 

€ 

Quota 
Diària 

€ 

Quota 
Setma
nal 

€ 

Quota 
Mensu
al 

€ 
Aula de gastronomia 40,00 110,00 400,0

0 
1.200,
00 

 
Es considera ús ordinari la utilització de l’aula per a sessions de demostració, cursos, 
jornades i altres sessions o esdeveniments no vinculats a la formació reglada 

- Per utilització de l’Aula de Gastronomia per formació reglada: 

 

Espai Quota única 

Aula de gastronomia 250,00 € mensuals 

Es considera formació reglada la formació en la qual s'obté un títol oficial. Es correspon 
amb tots els ensenyaments obligatoris (fins als 16 anys), la formació professional de 
grau mitjà i superior, el batxillerat, l'ensenyament universitari i la certificació de les 
escoles oficials d'idiomes. 
 
Article 6è. Bonificacions i exempcions 
 
D’acord amb l’art. 24.4 del TRLRHL, s’aplicaran les següents bonificacions d’acord 
amb les capacitats econòmiques dels subjectes passius: 

BONIFICACIONS Percentatge 

Per entitats sense finalitat de lucre, administracions 
públiques i per la realització de cursos de formació no 
reglats i/o promoció turística del territori 

50 % 

 



 

 

Article 7è. Normes de gestió 
 
Liquidació a compte i liquidació definitiva 

Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe, exigint-se el 
dipòsit previ de l’import de les mateixes en presentar la sol·licitud de l’autorització de 
l’aprofitament. 
En el cas de denegar-se l’autorització, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució 
del dipòsit previ constituït. 
 
Autoliquidació 

Aquesta taxa s’haurà de fer efectiva, pel sistema d’autoliquidació, al moment de 
realitzar la sol·licitud d’utilització de la Sala, mitjançant carta de pagament que serà 
facilitada per l’Oficina d’atenció al ciutadà. 
 
Fiança 

Per l’aprofitament especial dels béns municipals objecte d’aquesta ordenança, serà 
necessària la constitució de fiança amb caràcter previ a la seva utilització, a fi de 
garantir els possibles desperfectes, de 150,00 € a 1.200,00.€ fixant-se el seu import en 
funció del tipus d’acte a realitzar, garanties de seguretat aportades pel sol·licitant i 
informes tècnics sobre els riscos de deteriorament dels béns que els actes a celebrar 
comportin. 
La devolució de la fiança procedirà, una vegada es comprovi que els béns utilitzats 
han estat deixats, en les degudes condicions d’ús i neteja. 
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els articles 
del Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa aplicable. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província. Pel que fa a la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament 
modificada o derogada. 
 
 
Punt 21è.- Expedient 969/2022. Aprovació, si s'escau, de les Bases reguladores 
del procés selectiu per a la formació d'una Borsa de tècnic/a projectes europeus, 
de cooperació i altres 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre desenvolupa un ventall força ampli de projectes que 
s’emmarquen en Programes Europeus de desenvolupament i fons europeus de suport 
al mon rural, polítiques d’ocupació i altres tipus d’accions que venen derivades de 
l’atorgament d’ajuts i programes de subvenció. La majoria d’aquests ajuts provenen de 
Programes Europeus i tenen una operativa comuna. 
 
El Consell Comarcal desenvolupa també accions derivades de la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social.  
 
Aquest ventall d’activitats implica la necessitat de disposar del personal tècnic adequat 
per al desenvolupament de les tasques que requereix cada acció.  
 



 

 

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

D’EMPLEATS PÚBLICS DE TÈCNICS I TÈCNIQUES DE PROJECTES EUROPEUS, DE 

COOPERACIÓ I ALTRES -FUNCIONARI INTERÍ O CONTRACTE LABORAL 

D’INTERINATGE- DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

1. Objecte de la convocatòria 

El Consell Comarcal del Baix Ebre te la necessitat de disposar d’una borsa de 
personal que hagi acreditat la seva capacitat i mèrit per tal de desenvolupar funcions 
de tècnic/a, amb coneixements sobre matèries transversals en relació al la tramitació 
de projectes europeus, projectes de cooperació, tasques tècniques sobre activitats que 
no necessiten una titulació específica per al seu desenvolupament i que es poden 
prestar per persones que hagin acreditat un nivell de coneixement adequat de 
l’administració pública, el seu funcionament i el desenvolupament de programes 
d’implantació i/o de suport a polítiques de desenvolupament econòmic, polítiques de 
suport social o similars.  
 
Aquesta mateixa necessitat es presenta en els seus ens instruments i ens adscrits:  
 
- Baix Ebre Innova, SL  

- Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià  

- Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre  
 
Els tècnics han elaborat unes Bases per la selecció de personal que es pugui 
incorporar en el moment que es produeixi la necessitat d’implementar aquests nous 
programes o també si es produeix alguna situació de necessitat de cobertura amb 
reserva de lloc de personal que actualment ja està treballant.  
 
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal 
referenciada, i de conformitat amb l'article 14.2.l) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de governació i hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels 24 membres presents, adopta els següents ACORDS: 

 
PRIMER. Aprovar les Bases reguladores de les proves selectives per a la formació 
d’una borsa de treball de TECNIC/A DE PROJECTES EUROPUES, COOPERACIÓ I 
ALTRES MATÈRIES TÈCNIQUES, que seguidament es transcriuen: 
 
 

La formació d’una borsa de treball d’empleats públics, funcionari en règim d’interinatge, o 
laborals amb contracte interí, o altres modalitats temporals, destinada a cobrir vacants, 
substitucions o situacions puntuals de volums de feina en aquesta administració: 

LLOC: TÈCNIC GRUP: A2 

 
El contingut de funcions i tasques corresponents seran, en general, les establertes a la fitxa 
descriptiva de funcions de la Relació de Llocs de Treball que correspongui al lloc assignat. 
 
Aquest procés selectiu es fonamenta en la necessitat de disposar d’una borsa de personal que 
hagi acreditat la seva capacitat i mèrit per tal de desenvolupar funcions de tècnic/a, amb 
coneixements sobre matèries transversals en relació al la tramitació de projectes europeus, 
projectes de cooperació, tasques tècniques sobre activitats que no necessiten una titulació 
específica per al seu desenvolupament i que es poden prestar per persones que hagin acreditat 
un nivell de coneixement adequat de l’administració pública, el seu funcionament i el 



 

 

2.- Procés de selecció 

desenvolupament de programes d’implantació i/o de suport a polítiques de desenvolupament 
econòmic, polítiques de suport social o similars. 

Del procés selectiu se’n derivarà una borsa d’ocupació per ocupar llocs de treball al Consell 
Comarcal del Baix Ebre i als seus ens instruments i ens adscrits: 
 

- Baix Ebre Innova, SL 

- Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 

- Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
 

La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs-oposició lliure, articulat en una 
primera fase de proves de coneixement de llengua i de caràcter teòric i pràctic relacionades 
amb les funcions i tasques pròpies d’una persona que ha de desenvolupar tasques tècniques en 
diferents matèries, una segona, de valoració dels mèrits al·legats i, una tercera, d’entrevista  
personal. 
 

 
 
Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de 
reunir amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds els 
requisits generals continguts a la normativa vigent i que són els següents: 
 

a) Nacionalitat: 
 
Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol 
dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure  
circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic,, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants 
estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat. Les previsions del paràgraf anterior seran 
d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals 
d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als 
seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin 
menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Els aspirants estrangers han 
d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà. En cas que els aspirants no 
puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el 
procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de 
llengua castellana que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives 
impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de 
qualificar d’“apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’“apte” per passar a realitzar les 
proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs 
 

b) Edat: 
 
Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. 
Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per 
a l’accés a l’ocupació pública. 
 

c) Capacitat: 
 
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. 

 

3. Condicions dels aspirants 



 

 

d) Habilitació: 
 
No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’ocupació o càrrecs públics      
per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o per a exercir 
funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués 
estat separat/da o inhabilitat/da. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar- se 
inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent 
que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública. 
 

e) Titulació: 
 
Estar en possessió de Llicenciatura, Diplomatura o Grau universitari 

 
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del 
Ministeri d’Universitat 
 
Informació: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al- 
ciudadano/catalogo/general/20/202057/ficha/202057.html 
 

f) Coneixement de la llengua catalana 
 
Posseir el Certificat de nivell de suficiència de català (C1) expedit per l’òrgan competent o 
alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, de 
modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de 
català i l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els  títols, 
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció  General 
de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril. 

 

 
 
 
Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement 
del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
També seran vàlids els certificats de llengua catalana emesos a Andorra tal com estableix 
l’Acord de Govern pel qual s’aprova la subscripció del Conveni de col·laboració entre el 
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, l’Administració de la Generalitat, 
mitjançant el Departament de Cultura i el Centre per a la Normalització Lingüístics en matèria  de 
reconeixement d’acreditacions oficials de coneixements de llengua catalana. 

 
Cas que no es pugui acreditar el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar la prova  de 
català en els termes establerts a la base 5.1.4.1 d’aquestes bases específiques. 
 

g)  Coneixement de la llengua castellana per a persones originàries de països on no              
sigui llengua oficial 
 
Les persones aspirants estrangeres hauran d’acreditar un coneixement adequat de la llengua 
castellana. S’exceptuen aquelles originàries de països en què el castellà és llengua oficial. 

 
Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la presentació d’un dels documents que s’indiquen 
a continuació: 

 

- Certificat conforme han cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol. 

- Diploma d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o 
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202057/ficha/202057.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202057/ficha/202057.html


 

 

d’aquest. 

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. 

 
Cas que no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de castellà exigit, el procés 
de selecció ha de contenir una prova o exercici de coneixements de llengua castellana del mateix 
nivell al requerit en la convocatòria, que hauran de superar. 
 
El requisit dels coneixements de castellà es pot complir i s'ha d'acreditar, com a màxim, fins al 
moment d'inici de la prova esmentada en el paràgraf anterior. 
 

La prova s’ha de qualificar d’apte/no apte, i és necessari obtenir la valoració d’apte/a per poder 
continuar amb la resta de proves de la fase d’oposició o per a passar a la fase de concurs. En  la 
valoració de la prova de castellà el tribunal de selecció comptarà amb personal assessor 
nomenat a l’efecte. 
 

h) Pagament de la taxa: 

 
Cal acreditar el pagament de la taxa per drets d’examen d’acord amb les disposicions de la 
clàusula 5a. 
 
Aspirants amb discapacitat  
 
Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves selectives sense 
necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu 
començament, sens perjudici del que estableix l'apartat següent i que superat el procés 
selectiu, en presentar la documentació per ser nomenat, han d'acreditar, igual que la resta 
d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir i 
prestar el servei públic corresponent. 
 



 

 

4.- Presentació de sol·licituds. 

Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud de participació en la 
convocatòria aquesta condició, així com l'adequació de temps i mitjans materials que sol·liciten 
per a la realització de les proves previstes en les bases específiques de la  convocatòria. En cas 
contrari, s’entén que renuncien al seu dret, i en cap cas no es pot demorar el procés selectiu 
per aquest motiu. 
 
El tribunal qualificador decidirà sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn, de manera que 
les persones aspirants amb discapacitat gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte de la  resta 
d'aspirants, i han de tenir en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb 
aquesta finalitat poden demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de 
valoració multiprofessional. 
 

 

Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud 
d’acord amb el model que figura a la web de la Corporació (www.baixebre.cat), a la qual hauran 
d’adjuntar: 
 

- Model d’instància normalitzat 

 

- DNI, NIE o permís de residència i treball 
 

- Titulació exigida a la convocatòria 
 

- Certificat acreditatiu dels coneixements de català (C1) 
 

- Curriculum vitae 
 

- Justificant de pagament de la taxa per drets d’examen 
 

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de 
caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les 
contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius del 
Consell Comarcal, seran objecte de tractament automatitzat pel Consell Comarcal, per tal de 
possibilitar una futura contractació de l’aspirant. Per exercir els drets d’accés, oposició, 
rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és  el 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 

Les sol·licituds, juntament amb tota la documentació requerida, s’han de presentar en el 
Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre (C/ Barcelona, 152 43500 Tortosa) o en 
qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de la corresponent 
convocatòria del procés de selecció. 
 
S’estableix com a forma present de presentació la presentació electrònica a través de 
l’apartat instància genèrica, de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre 
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre. 
 

El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats del següent al de publicació 
de la convocatòria al DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA . 
 

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre


 

 

5. Drets d’examen 

6.- Admissió d’aspirants 

 
 
En la presentació de sol·licituds NO cal aportar la documentació acreditativa dels mèrits 
al·legats. La documentació dels mèrits s’ha de presentar dins del termini de 3 dies naturals a 
partir de la data que el Tribunal qualificador reclami aquesta documentació a les persones 
aspirants que hagin superat la fase d’oposició. La presentació de documentació acreditativa 
dels mèrits es realitzarà a través del tràmit d’instància genèrica de la SEU ELECTRÒNICA i     no 
podrà ser complementada a posteriori. 

 

 

De conformitat amb l’Ordenança fiscal T7 reguladora de la taxa per drets d’examen i  
participació en proves selectives (BOPT de data 09.04.2021) es fixen els drets d’examen per 
accedir a aquesta convocatòria en la quantitat de 25,00 euros. 
 

El termini per al pagament de la taxa corresponent finalitza el dia en que acaba el termini per  a 
la presentació de sol·licituds. 

 
El sistema de ingrés serà el de l’autoliquidació. 

El pagament s’efectuarà per transferència bancària al compte: 

ES37 2100 0019 4102 0057 9081 

S’haurà de fer constar obligatòriament: 

- NOM DE LA PERSONA ASPIRANT 

- DNI DE LA PERSONA ASPIRANT 

- PROCES TÈCNIC/A PROJECTES EUROPEUS I ALTRES 
 
El justificant de pagament constitueix requisit imprescindible per poder participar en les proves 
selectives i s’haurà d’acompanyar a la sol•licitud de participació en les mateixes. 
 
Les quotes ingressades únicament podran ser retornades, prèvia sol•licitud, al subjecte passiu  
si no resulta admès en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, o quan l’activitat no es 
realitzi per causes no imputables a dit subjectes passiu. 
 

El pagament de la taxa no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud en la 
forma i terminis que s’estableixen més endavant. El pagament es pot realitzar i justificar des  del 
moment de la presentació i fins al moment de finalització del termini de presentació de la 
sol·licitud de participació. 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència ha de dictar resolució 
aprovatòria de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de les 
causes, nomenament del Tribunal i assenyalament del lloc, data i hora de constitució d’aquest i 
inici del procés de selecció. 
 
Aquesta resolució es farà pública a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
(www.baixebre.cat), al tauler d’anuncis, físic i electrònic, de la Corporació i es notificarà 
electrònicament als aspirants, concedint un termini de 5 dies hàbils per a esmenes i possibles 
reclamacions. 
 
Les eventuals reclamacions per exclusió seran resoltes per la presidència en els 3 dies naturals 
següents a la finalització del termini d’exposició. Cas de no existir persones aspirants excloses, 
l’anterior relació tindrà directament caràcter definitiu. 



 

 

7.- Tribunal qualificador 

8.- Procés de selecció 

 
 
 

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu tindrà la següent composició: 

 

- Presidència: La Secretària de la Corporació, o funcionari/ària en que delegui. 
 

- Vocals: 

1 designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

3 designats per la Presidència del Consell Comarcal entre funcionaris o personal laboral fix  
que presten serveis en aquesta o altres administracions. 
 

- Secretari/ària: recaurà en personal funcionari del Consell Comarcal. 

 

La designació nominal dels membres del tribunal, correspon al President de la Corporació i s’ha 
de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos. El Tribunal podrà  
disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves, els quals, 
en l’exercici de la seva funció, actuaran amb veu, però sense vot. El Tribunal no podrà                                              
constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé 
siguin titulars, bé suplents, i sempre amb l’assistència del President i Secretari. Les decisions 
s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, resoldrà el vot de qualitat 
del President. 

El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol dubte i incidència del 
procés de selecció, sent els seus acords immediatament executius, sens perjudici de la 
possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant la presidència. Els membres del Tribunal 
es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en qualsevol moment 
del procés selectiu. La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del 
Tribunal des del moment de la seva incorporació. 
 

De cada sessió s’estendrà acta, signada pel secretari, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau  
del president, i per tots els membres. En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en 
allò no previst en aquestes Bases, s’adequarà a les normes contingudes al Cap. II Sec 3a.de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

El procés selectiu comprendrà una fase d’oposició i una altra de concurs, seguides d’una 
entrevista personal de caràcter voluntari i no eliminatori. 

 
8.1.- Fase d’oposició 
 

Integrada per dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori: 

 
Primer exercici.- Coneixement de llengua catalana 

 

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell C1 (nivell de suficiència  
de català). La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte. Queden exempts de la 
realització d’aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment que estan en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i 
escrits (certificat C - coneixements de nivell de suficiència de català) de la Junta Permanent de 
Català o alguna de les titulacions equivalents. 
 
El resultat d’aquest exercici serà APTE o NO APTE. 



 

 

Segon exercici.- Prova teòrica 

 

Consistirà en resoldre per escrit, els següents exercicis, relacionats amb el temari annex 
 

a) PROVA TEÒRICA TIPUS TEST: Puntuació màxima 20 punts 

 

Consisteix en contestar per escrit, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de 40 

preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i relacionades amb les matèries 

esmentades al temari annex. 

Les respostes correctes valen 0,50 punts 

Les respostes fallades restaran 0,15 punts per cada errada. 

Prova de caràcter eliminatori. Caldrà obtenir 10 punts per superar la prova i continuar amb la 
resta de fases del procediment de selecció 
 

b) PROVA TEÒRIA D’EXPOSICIÓ DE CONEIXEMENTS: Puntuació màxima 30 punts 

 

El Tribunal formularà preguntes o supòsits pràctics de format curt sobre les matèries 
relacionades en el temari annex. 

 
La prova es podrà realitzar amb mitjans informàtics o de forma manual. 
 
Es valoraran els coneixements de la matèria, la redacció i exposició clara, de síntesi, i 
ordenada dels continguts. Durada màxima de la prova: 120 minuts 
 
Prova de caràcter eliminatori. Caldrà obtenir 15 punts per superar la prova i continuar amb la 
resta de fases del procediment de selecció 
 

8.2.- Fase de concurs. 

 

El Tribunal valorarà els mèrits i circumstàncies personals en el seu cas al·legats per les 
persones aspirants que hagin superat la primera fase del procés selectiu, en base a la 
documentació acreditativa aportada per aquestes en el termini de 3 dies naturals comptats a 
partir de la comunicació que realitzi el Tribunal al les persones aspirants que hagin superat  la 
fase d’oposició. 
 
Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a 
qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya. El president de la corporació, a petició 
pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, 
l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les 
quals hagin pogut incórrer els aspirants. 
 

 
EXPERIÈNCIA - ELEMENTS A VALORAR   
PUNTS MAXIMS 10,00 punts 

PUNTUACIÓ 

  

1. Serveis prestats en el sector públic desenvolupant 
funcions o tasques en relació a la tramitació de projectes 
europeus, projectes de cooperació, tècnic/a de l’administració 
pública, de polítiques de desenvolupament econòmic, 
polítiques de suport social o similars. 

 

A efectes de valoració s’inclouen les Universitats Públiques 

0,10 punts  
per mes 
treballat 



 

 

2. Serveis prestats en el sector privat desenvolupant 
funcions o tasques en relació a la tramitació de projectes 
europeus, projectes de cooperació, tècnic/a de consultoria, de 
polítiques de desenvolupament econòmic, polítiques de suport 
social o similars. 

 

A efectes de valoració s’inclouen les Universitats Privades 

0,01 punts  
per mes 
treballat 

 

Sistema de puntuació 

 

- En l’apartat 1 es puntuarà l’antiguitat en places i llocs de treballs en administracions 
públiques, tant en règim funcionarial com laboral, en propietat, fix, temporal o interí en llocs de 
treballs relacionats amb les tasques que recull la fitxa annexa del lloc de treball o de categoria 
superior directament relacionades. 

 
S’haurà d’aportar vida laboral i certificat de administració pública on s’han realitzats els serveis  
que acreditin clarament el tipus de serveis prestats per a poder avaluar-los. En cas de no 
acreditar-ho no es valoraran. 
 

- En l’apartat 2 es puntuarà l’experiència acreditada en funcions relacionades amb 
l’arxiu documental desenvolupades en el sector privat. 

 
S’haurà d’aportar vida laboral i certificat d’empresa, contractes o qualsevol altre document que 
pugui acreditar clarament el tipus de serveis prestats per a poder avaluar-los. En cas de no 
acreditar-ho no es valoraran 
 

FORMACIÓ - ELEMENTS A VALORAR PUNTS 
MAXIMS 

10,00 punts 

PUNTUACIÓ 

ACTIC nivell avançat 
 ACTIC nivell mitjà 
ACTIC nivell bàsic 

0,50 0,50 

0,30 

0,20 

Jornades i cursos sobrematèries directament                                                                         
relacionades amb: 

- projectes europeus 

- projectes de cooperació 

- funcionament de l’administració pública 

- polítiques de desenvolupament econòmic 

- polítiques de suport social o similars 

3,5 punts 0,01 punts   per 
hora 

Post grau vinculat a: 

- projectes europeus 

- projectes de cooperació 

- funcionament de l’administració pública 

- polítiques de desenvolupament econòmic 

- polítiques de suport social o similars 

1,0  



 

 

Mestratge vinculat a: 

- projectes europeus 

- projectes de cooperació 

- funcionament de l’administració pública 

- polítiques de desenvolupament econòmic 

- polítiques de suport social o similars 

2,0  

Altra Llicenciatura o Grau universitari, diferent de 
l’acreditada com a requisit. 

3,0  

 

8.3.- Fase d’entrevista personal 
 

Amb caràcter voluntari i no eliminatori, el Tribunal podrà mantenir una entrevista amb els 
aspirants, per tal de concretar els mèrits i circumstàncies personals al·legats i valorar 
l’adequació a les condicions específiques de les funcions i tasques que defineixen el contingut  
funcional dels llocs vinculats a les places a desenvolupar per substitució o vacant. 
 
La puntuació màxima que es podrà atorgar per a aquesta fase serà de 5 punts. 
 
 

 
 

La qualificació final del procés selectiu vindrà determinada per la suma de les puntuacions 
obtingudes en les diferents fases establertes a la base anterior. 
 
 

FASES PUNTUACIÓ MÀXIMA 

FASE OPOSICIO 50 

PROVA TEÒRICA 20 

PROVA PRÀCTICA 30 

FASE CONCURS 25 

VALORACIÓ DE MÈRITS 
Experiència: 10 punts 
Formació: 10 punts 

20 

ENTREVISTAPERSONAL 5 

TOTAL 75 

 

La relació d’aprovats, per l’ordre de puntuació total obtinguda, s’elevarà a la presidència de la 

Corporació. 

Cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu, procedirà la declaració de la convocatòria 

com a deserta. 

9.- Relació d’aspirant seleccionats i proposta de pressa de possessió o 
contractació. 



 

 

10.- Formalització i període de prova 

12.- Vigència de la borsa de treball 

 

L’aspirant proposat/da presentarà els documents acreditatius de compliment de les condicions  

de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria, en el termini màxim de 3 dies naturals, 

comptats a partir del següent al dia en què se li comuniqui la proposta de contractació.. 

L’aspirant requerit/da que, dins el termini indicat, no presenti la documentació, no podrà 

prendre possessió ni ser contractat, al seu cas, i decaurà en les seus drets corresponents, 

sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la 

seva instància. Això, tret de casos de força major, el quals s’han de justificar i ser degudament 

comprovats i considerats per la presidència. En aquest cas, la proposta de presa de possessió o 

contractació s’entendrà automàticament feta en favor, successivament, de l’aspirant següent en la 

relació elevada pel Tribunal. 

Examinats de conformitat els documents aportats per l’aspirant, la presidència procedirà a la 

seva pressa de possessió o contractació en el termini màxim d’un mes a comptar des de 

l’expiració del termini de presentació de documents. En el document que es formalitzi, 

s’establirà un període de prova de tres mesos, durant el qual, tant el Consell Comarcal com 

l’aspirant, podran desistir de la relació. Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant 

l’embaràs, maternitat, adopció i acolliment, risc durant la lactància i paternitat que afectin 

l’aspirant durant el període de prova, interrompran aquest. Transcorregut aquest termini sense 

desistiment, el contracte o nomenament tindrà efectes plens. 

 

 

 
 

Amb els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, el Tribunal proposarà la formació d’una 
borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, a partir de la qual es 
procedirà a la provisió de les eventuals vacants o substitucions en aquesta administració. 

 
Les crides a preses de possessió o contractacions laborals temporals es faran per ordre de 
puntuació i posició en la relació, d’acord amb les especificitats que seguidament es preveuen. 
 
Funcionament específic d’aquesta borsa de treball 

 
Atès que els perfils professionals als quals poden accedir les persones aspirants que hagin 
superat el procés selectiu són diversos, s’estableix com a element específic d’aquesta borsa 
que la persona aspirant cridada a ocupar un lloc pot renunciar a aquest si considera que el seu 
perfil professional no és adequat per a desenvolupar les funcions que se li assignarien. Aquest 
cas no produirà cap alteració de l’ordre de la borsa. 
 
Igualment, el Consell Comarcal podrà alterar l’ordre de la borsa si el lloc a ocupar comporta 
una titulació específica que no disposa la persona que li correspondria i sí que la disposa una 
altra persona de la borsa. En aquest cas, es produirà la comunicació i audiència a totes les 
persones aspirants afectades i no afectarà l’ordre de la borsa. 
 

 

 
La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà vigència durant els exercicis 

pressupostaris 2022, 2023 2024. Podrà prorrogar-se expressament per resolució de 
presidència aquesta vigència, per causes d’interès públic, segons necessitats de la Corporació. 
Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots del seus drets derivats de la 
superació del procés de selecció. 

11.- Formació de borsa de treball 



 

 

13.- Incidències i recursos. 

 
 

 

Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, les formalitzacions dels contractes, així com  les 
resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició davant de la presidència, dins del termini d’un mes, comptat a partir del 
dia següent al de la seva publicació. O directament recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir 
del dia següent al de la notificació d’aquest acte. 
 
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans 
col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen  la 
via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en  el 
termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
 
 

 
 
Tema 1. L’organització territorial a Catalunya. Els consells comarcals 
 
 Tema 2. El Consell Comarcal del Baix Ebre: estructura i composició 
 
Tema 3. El Consell Comarcal del Baix Ebre: competències, àrees d’actuació 
 
 Tema 4. La comarca del Baix Ebre: població i actualitat econòmica 
 
Tema 5. Recepció i registre de documents en l’administració pública. Relacions de la  
ciutadania amb l’administració pública 
 
Tema 6. Els expedients administratius i els documents generats per les administracions 
públiques 
 
Tema 7. Les subvencions atorgades per les administracions públiques 
 
 Tema 8. El Pla de recuperació per a Europa (Next Generation EU) 
 
Tema 9. La participació de Catalunya en el Next Generation EU  
 
Tema 10. El mètode de desenvolupament local LEADER 
 
Tema 11. Els Grups d’Acció Local 
 
Tema 12. Els projectes de cooperació rural 
 
Tema 13. Els projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial 
 
Tema 14. El Fons Social Europeu (FSE) 
 

ANNEX I .- TEMARI 



 

 

 
 
 
Tema 15. El Programa Cos Europeu de Solidaritat (CES) 
 
Tema 16. El Projecte YOUTH+ 
 
Tema 17. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
 
Tema 18. La transparència i el dret d’accés a la informació pública 
 
Tema 19. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els 
procediments administratius 
 
Tema 20. Protecció de dades de caràcter personal 
 

SEGON. Que la Presidència convoqui les proves, comunicant-ho a als Organismes 
corresponents que han de formar part del Tribunal a l'efecte de que designin les 
persones membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida convocatòria. 

 
TERCER. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives a 
la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal,  en el Butlletí Oficial de la Província, i un 
extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sent la data d'aquest anunci 
la que servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies. 
 
 
Punt 22è.- Expedient 805/2022. Aprovació, si s'escau, de la mutació demanial de 
part de l'espai jardí de la seu comarcal per a instal·lació d'un equipament 
BARNAHUS per part de la Generalitat de Catalunya 
 
ANTECEDENTS  
 

A. Per part de la gerència i la Presidència s’exposa que el Govern de la 
Generalitat ha proposat al Consell Comarcal del Baix Ebre que posi a la seva 
disposició un espai on poder ubicar un equipament anomenat BARNAHUS. 
 
L’equipament Barnahus és unitat integrada d’atenció, en un únic espai, a infants i 
adolescents víctimes de violència sexual 

 
B. Entre les figures jurídiques que preveu la legislació sobre patrimoni dels ens 
locals, figura la mutació demanial. 
 
La mutació demanial és una figura jurídica que implica el canvi d'afectació d'un bé o dret 
de domini públic a un altre fi o servei públic diferent, és a dir, una desafectació i una 
afectació simultànies. 

La "mutació demanial" pot ser: 
 
• Objectiva, quan es produeix el canvi a un altre fi o servei públic, és a dir, 

canvia l'"objecte". 

• Subjectiva, quan es produeix un canvi de l'Administració pública titular 

del bé, és a dir, un canvi de "subjecte" titular, sense modificar la seva destinació pública. 

En aquest cas, hi ha l'obligació d'inscriure-la en el Registre de la propietat, a nom del 

seu nou titular. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Domini_p%C3%BAblic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Desafectaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3_p%C3%BAblica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Registre_de_la_propietat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Registre_de_la_propietat


 

 

 

 

 
C. Les mutacions de demanials, enteses com a canvi de subjecte o de destinació 
dels béns de domini públic, sense que perdin la seva naturalesa jurídica, requereixen 
l'acord de l'ens local en el qual s'acrediti l'oportunitat del canvi. 
 
D. En virtut del que es disposa en l'article 216.bis.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, també es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens 
locals i els seus organismes públics poden afectar-se serveis d'altres administracions 
públiques per destinar-los a un ús públic o servei públic de la seva competència. La 
mutació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter demanial dels 
béns. 

 
La mutació demanial transmet la titularitat dels béns o drets demanials que resultin 
necessaris per al compliment de les finalitats de l'administració adquirent, la qual manté 
aquesta titularitat mentre continuïn afectats l'ús o el servei públic i, per tant, conservin el 
seu caràcter demanial. Si els béns o els drets demanials no anessin destinats a l'ús o 
servei públic, o deixessin de tenir aquesta destinació posteriorment, abans de la 
finalització del termini acordat, revertiran a l'administració transmitent, integrant-se en el 
seu patrimoni dominical amb totes les seves pertinences i accessions. 
 
Si en l'acord de transmissió de la mutació demanial no s'estableix una altra cosa, s'entén 
que la fi pel qual s'ha atorgat ha de complir-se en el termini de cinc anys. Si aquesta 
destinació s'ha mantingut durant tot el termini acordat, o si no s'ha establert termini algun i 
s'ha mantingut aquesta destinació durant els trenta següents anys, no es produirà la 
reversió dels béns o drets a l'administració transmitent i aquests quedaran integrats en el 
patrimoni de l'administració adquirent. 

 

LEGISLACIO APLICABLE  
 

— Els articles 204, 214.2 i 216.bis del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 
— L'article 27 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre. 

 
— Els articles 8 i 110 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per 
Reial decret 1372/1986, de 12 de juny. 

 
— L'article 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
— L'article 14.2.o) Del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
 
Vist que l'aprovació correspon al Ple de la Corporació conforme a allò que s'ha fixat en 
l'article 52.2.l) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l'article 14.2.o) del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, vist l’informe favorable de la comissió informativa comarcal de governació i 



 

 

hisenda, el Ple del sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 23 
membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la mutació demanial objectiva i subjectiva per cessió de la 
titularitat del següent bé immoble, a favor de la Generalitat de Catalunya, per destinar- 
ho a ESPAI BARNAHUS, en exercici de les seves competències. 

 
L’espai objecte de la mutació és una part de la finca que seguidament es detalla: 
 

Referència 
cadastral: 

43157A145000410000RB 

Ús: Equipament sòcio-cultural 

 
 
DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES 

 

FINCA MATRIU: 
La finca matriu té una superfície de 7.234,00m² segons les dades de la fitxa cadastral i 
és correspon a la de referència cadastral 43157A145000410000RB que és un solar 
classificat en sòl urbà consolidat i qualificat d’equipament socio cultural – Clau 11c 

FINCA RESULTANT 01 – OBJECTE DE LA MUTACIÓ DEMANIAL: 
La finca resultant 01 té una superfície de 1.034m² i és la de l’objecte de la mutació 
demanial i que mantindrà el mateix ús que la matriu. 
 
FINCA RESULTANT 02: 
La finca resultant 02 té una superfície de 6.200m² i seguirà sent propietat del Consell 
Comarcal del Baix Ebre i també mantindrà el mateix ús actual que té la finca matriu. 
 
 

 
La formalització de la segregació es farà simultània a la mutació, essent a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya les despeses registrals de la mutació i de la segregació. 
 



 

 

SEGON. Determinar la reversió automàtica al patrimoni d'aquest Consell Comarcal del 
bé, si no és destinat a l'ús previst en el termini màxim de cinc anys, i deixa de ser-ho en 
tot cas posteriorment en el transcurs de trenta anys. 
 
TERCER. Anunciar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i tauler d'edictes 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, pel termini d'un mes, l'acord adoptat i l'expedient 
tramitat que estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Consell 
Comarcal a fi que els interessats puguin presentar al·legacions o reclamacions. 
 
QUART. Considerar aprovat definitivament l'acord plenari inicial i l'expedient, de no 
presentar-se al·legacions o reclamacions o, en el seu cas, amb nou acord plenari 
definitiu resolent aquestes. 

CINQUÈ. Quan l'acord sigui definitiu, rectificar en l'Inventari de Béns i en el Registre 
de la Propietat el canvi de titularitat efectuat en el citat bé immoble comarcal i notificar 
al Registre de la Propietat perquè realitzi les anotacions corresponents. 
 
SISÈ. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura 
de tots els documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
 
Punt 23è.- Expedient 880/2022. Aprovació, si s'escau, de l'establiment d'un 
requisit addicional a la intervenció prèvia en fase O dels contractes menors 
 
Considerant la proposta de la intervenció sobre la necessitat d'aprovar un nou requisit 
de fiscalització a la fase de reconeixement de l’obligació, pel que fa a la tramitació dels 
Contractes Menors, que garanteixi la correcta tramitació d'aquests, tant pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre, com en el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 
l'Ebre i el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
Vist l’informe d’intervenció on es justifica la necessitat d’incloure aquest requisit de 
fiscalització, així com la normativa que regula el procediment. 
 
Vista la circular d’intervenció 3/2022, on s’inclou també aquest requisit addicional per 
dur a terme el nou procediment establert per a la tramitació dels contractes menors.  
 
Aquesta Comissió Informativa de Governació i Hisenda considera que es compleixen els 
requisits necessaris continguts en les normes legals citades anteriorment per l’aprovació 
de del requisit addicional de fiscalització en fase de reconeixement de l’obligació. 
 
Amb la finalitat d’adaptar el sistema d’intervenció limitada prèvia, el Ple del Consell 
desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de governació i 
hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 24 membres 
presents, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. D’acord amb l’art. 13 del RCI, aprovar el següent requisit addicional de 
fiscalització: 
 
“Que consta informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la 
necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar 
l'aplicació dels llindars descrits a l’art. 118 de la LCSP (excepte en el cas previst en el 
punt 5 del mateix article), així com l'aprovació de la despesa. Referència legal: acord de 
Ple, art. 118 LCSP”. 
 
 



 

 

 
Punt 24è.- Expedient 48/2022. Donar compte de la modificació del Pla de control 
financer 2021 
 
Els consellers presents se’n donen compte del següent: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
I.- Antecedents de fet 
 
Primer.- Vist el Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2021 el qual es 
desenvoluparà al llarg de 2022. 
 
Segon.- Vists els canvis que s’han produït a causa de canvis normatius, referents a: 
 
▪ Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2022; on en la seva Disposició final vintena setena s’estableix la Modificació de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), on es dona 
una nova redacció a l'apartat 3 de l'article 122. 
 
▪ Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública. 
 
Tercer.- Vistes les primeres conclusions dels anàlisis de determinades actuacions, 
realitzades en el moment de planificar el control a realitzar. 
 
II. Consideracions jurídiques 
 
Primer.- D’acord amb l’art. 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCI): 
 
“El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de la 
ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la 
estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras 
razones debidamente ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado 
será remitido a efectos informativos al Pleno”. 
 
Per tant, el Pla Anual de Control Financer (PACF) podrà ser modificat per raons 
degudament ponderades i després serà remès al Ple a efectes informatius. En els 
apartats següents es justificaran els motius pels quals es considera necessari 
modificar el PACF. 
 
Segon.- Referent a la modificació de la LRJSP, concretament l’apartat 3 de l’art. 122, 
ha quedat redactat de la següent manera: 
 
“El órgano de control interno de la Administración a la que se haya adscrito el 
consorcio, deberá realizar la auditoría de las cuentas anuales de aquellos consorcios 
en los que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran, al menos, dos de las tres 
circunstancias siguientes: 
 
a) Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros. 
 
b) Que el importe total de sus ingresos por gestión ordinaria en el caso de los 
consorcios del sector público administrativo, o la suma del importe de la cifra de 



 

 

negocios más otros ingresos de gestión, en el caso de los pertenecientes al sector 
público empresarial, sea superior a 2.400.000 euros. 
 
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 
50. 
 
Las circunstancias señaladas anteriormente se aplicarán teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
a) Cuando un consorcio, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las 
citadas circunstancias, o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá 
efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante dos ejercicios consecutivos. 
 
b) En el primer ejercicio económico desde su constitución o su adscripción al sector 
público correspondiente, los consorcios cumplirán lo dispuesto en los apartados 
anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las 
tres circunstancias que se señalan. 
 
Aun cuando, según las circunstancias señaladas, no exista obligación de someter las 
cuentas anuales de un consorcio a auditoría de cuentas, los órganos de control interno 
podrán, en todo caso, incluir su realización en sus planes anuales de control y 
auditoria”. 
 
D’acord amb aquesta modificació, el Consorici per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià: 
 
▪ té actualment un pressupost inferior als 250.000.-€ i en els darrers anys la xifra 
també ha estat aproximadament aquesta, lluny de tenir un actiu superior als 
2.400.000.-€ o uns ingressos superiors a aquesta quantitat. 
 
▪ té ara com ara una plantilla de 4 treballadors, igual que en els últims exercicis. 
 
Vist l’anterior, es compleixen totes les condicions de l’art. 122 LRJSP, tenint en compte 
a més que únicament s’exigeix el compliment de dues per estar exempt de la 
realització de l’auditoria de comptes.  
 
S’ha de tenir en compte que d’acord amb l’art. 29 del RCI, l’auditoria de comptes s’ha 
de realitzar a  “Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este 
Reglamento”, establint l’art. 2.2: 
 
“Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local 
de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público” 
 
Vinculant així d’una forma més clara, si és que fos necessari, d’establir l’aplicació de 
l’art. 122 de la LRJSP als consorcis locals i respecte a l’auditoria de comptes. 
 
D’altra banda, aquesta auditoria s’ha realitzat en els exercicis anteriors considerant 
que no es necessari realitzar-la actualment, estalviant els costos que aquesta 
representa i planificant la seva execució més endavant, dins dels propers 3 exercicis.  
 
Amb tot, aquesta intervenció decideix excloure del control financer de l’exercici 2021, 
que s’ha de desenvolupar durant aquest exercici 2022, l’auditoria de comptes respecte 
al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 



 

 

 
Tercer.- El PACF previst per al Consell Comarcal té actuacions seleccionades 
referents a l’àmbit del personal del Consell Comarcal, concretament hi ha previstes les 
següents actuacions: 
 
1. Verificació dels processos de selecció de personal per tal d’assegurar el 
compliment dels principis d’accés a l’ocupació pública. 
 
2. Control de l’adequada aplicació dels conceptes retributius corresponents a la 
indemnització per desplaçaments i de les hores complementàries realitzades per l’àrea 
de serveis socials. 
 
3. Anàlisi de personal laboral temporal que supera el temps màxim de 
contractació establert. 
 
4. Anàlisi de l’aplicació de l’aprovació de la RLT sobre l’increment de la massa 
salarial. 
 
Tenint en compte la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública, que ha suposat la necessitat d’executar diverses 
actuacions dins de l’àmbit del personal del Consell Comarcal, com pot ser l’aprovació 
de la Relació de Llocs de Treball i la necessitat d’analitzar el personal temporal per 
determinar la seva situació respecte a la llei 20/2021; s’ha arribat a la conclusió que no 
és necessari realitzar el control financer respecte al punt tercer del PACF, els motius 
són els següents: 
 
▪ A causa de la Llei 20/2021, s’ha dut a terme un estudi de la situació de les 
places i els treballadors temporals per establir aquelles places que s’han d’incloure al 
procés d’estabilització, solucionant així el problema de la temporalitat al Consell 
Comarcal. 
 
▪ La llei 20/2021, ha suposat una modificació de l’art. 10 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat públic (TREBEP), referent als funcionaris interins; que ha suposat 
canvis respecte a la contractació de personal vinculat als programes establerts per la 
Generalitat. 
 
▪ Respecte als contractes laborals, també s’han vist modificats pel Reial decret 
llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la 
garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball; 
concretament s’han eliminat tipus de contractes que s'anaven fent servir com el 
contracte d’obra i servei. 
 
Per tant, podem dir que l'anàlisi de les actuacions executades en el període de l'any 
2021, no aportarien cap millora, ja que durant l'any 2022, a causa de canvis normatius, 
s'ha realitzat un estudi i millora dels procediments objecte d'anàlisi; així com les 
mesures perquè no es torni a generar la situació anterior.  
 
Quart.- Respecte a les retribucions de les indemnitzacions per desplaçaments i hores 
complementàries portades a cap per l'àrea de serveis socials, s'ha determinat que 
després d'analitzar els controls establerts, d'una banda, pel departament de personal i 
de l'altra per la mateixa intervenció a l'hora de fer els càlculs dels desplaçaments, així 
com l'existència d'una regulació a les Bases d'Execució del Pressupost, no es fa 
necessari fer aquest control en aquest exercici, tenint en compte també, que d'altres 
actuacions a realitzar comporten un major risc i que els recursos són limitats. Es podria 



 

 

dir també, que després de l'anàlisi inicial s'ha arribat a la conclusió que el risc inicial 
que s'apreciava sobre aquestes qüestions no és tan elevat i que, per tant, no es fa 
necessari el seu control. 
 
Cinquè.- Pel que fa al control previst sobre l'execució de contractes, revisió de preus, 
modificats i complementaris; es considera que s'ha d'acomplir una major tasca 
d'intervenció prèvia per tal de disposar d'una base sobre la qual realitzar el control 
financer. S'ha detectat que la fiscalització i intervenció prèvia feta fins al moment, a 
través dels models del programa de gestió d'expedients no tenia en compte alguns 
dels requisits establerts pel Consell de Ministres, que d'acord amb l'art. 13 del RD 
424/2017 són obligatoris. Per aquest motiu, es considera adequat portar a cap aquest 
control en propers exercicis. 
 
Sisè.- Respecte a la comprovació material, s'estan fent actuacions per tal de garantir 
que en cadascuna de les obres, es faci la respectiva comprovació material, establint al 
mateix temps nous models d'acta de recepció d'obres i acta de comprovació material, 
fiscalitzant en els respectius informes els requisits que en fan menció. Amb aquestes 
noves actuacions, juntament amb l'establiment d'una circular que regularà aquestes 
actuacions, es considera que el problema amb les comprovacions materials, es 
resoldrà i, per tant, no és necessari incloureu en el PACF. 
 
III.- Conclusions 
 
Primer.- D’acord amb l’art. 31 del RCI,  el Pla Anual de Control Financer (PACF) pot 
ser objecte modificacions, sent necessari que un cop modificat es remeti al Ple a 
efectes informatius. 
 
Segon.- Vists els canvis normatius, i les actuacions realitzades per aquesta 
intervenció, es considera necessari dur a terme canvis en el PACF, i així s’ha justificat 
en aquest informe. 
 
Tercer.- Els canvis són els següents: 
 
Respecte a les actuacions seleccionades per dur a terme el Control Financer en el 
Consell Comarcal, s’eliminen del PACF: 
 
1. Control de l’adequada aplicació dels conceptes retributius corresponents a la 
indemnització per desplaçaments i de les hores complementàries realitzades per l’àrea 
de serveis socials. 
 
2. Anàlisi de personal laboral temporal que supera el temps màxim de 
contractació establert. 
 
3. Execució dels contractes. Revisions de preus, modificats i complementaris. 
 
4. Recepció material de la inversió. 
 
Respecte a l'auditoria de comptes prevista per al Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià, com aquesta no és obligatòria legalment, no és dura a terme. 
 
És tot el que s’ha d’informar sens perjudici d’altres informes que resultin preceptius, la 
qual cosa us comuniquem per al vostre coneixement i efectes que correspongui. 
 
 
 



 

 

 
 
Punt 25è.- Expedient 971/2022. Donar compte de circulars d'intervenció 
 
els consellers comarcals presents al Ple se’n donen per assabentats de les següents 
circulars informatives, el text de les quals figura a l’expedient: 
 
- CIRCULAR 1/2022 DE LA INTERVENCIÓ CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
SOBRE  L’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA  
 
 
- CIRCULAR INFORMATIVA DE LA INTERVENCIÓ NÚM. 02/2022. Instruccions 
relatives al desenvolupament de la funció interventora en l’àmbit de la comprovació 
material de la inversión 
 
 
- CIRCULAR INFORMATIVA DE LA INTERVENCIÓ NÚM 03/2022. INSTRUCCIONS 
RELATIVES AL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA EN 
L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ MENOR I ALTRES PROCEDIMENTS EXEMPTS 
DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA 
 
 
Punt 26è.- Expedient 938/2022. Moció del grup comarcal JUNTS pel traspàs de 
Rodalies RENFE 
 
La xarxa de Rodalies Renfe de Catalunya i els serveis de mitja distància són 
infraestructures clau per als desplaçaments diaris de milers de catalanes i catalans. En 
plena emergència climàtica, a més, són mitjans de transport que han d’ajudar a 
descarbonitzar la mobilitat al nostre país, convertint-la en més eficient i sostenible. 
 
És per això que, des de el grup comarcal de Junts , considerem fonamental la inversió 
en aquestes infraestructures ferroviàries, per garantir el seu bon estat de conservació i 
millorar el servei que ofereix a la ciutadania. Tanmateix, sembla que el Govern de 
l’Estat espanyol no considera ni necessari ni urgent prendre mesures per afermar els 
462 quilòmetres de vies i les 134 estacions. 
 
L’incompliment recurrent de l’Estat amb les inversions a Catalunya és especialment 
greu en la xarxa ferroviària. El Pla de Rodalies Renfe de Barcelona entre el 2008 i el 
2015 preveia uns 4.000 milions d’euros d’inversió, de la qual només se’n va executar 
un 14%, mentre que del Pla d’actuacions prioritàries entre el 2014 i el 2016, dels 306 
milions d’euros previstos només se’n va invertir un 35%. Aquestes xifres encara 
empitjoren més si tenim en compte les inversions que l’Estat fa en d’altres territoris. 
Per cada 100€ pressupostats a Madrid, se n’executen 183€ en realitat, mentre que a 
Catalunya per cada 100€ pressupostats se n’executen 35€. 
 
Aquesta manca d’inversió genera implicacions negatives amb els horaris, amb retards 
dels trens, l’estat dels vagons, els passos a nivell pendents de realitzar o múltiples 
punts negres en matèria d’accessibilitat. La qualitat del servei es veu afectada, 
negativament, per aquesta infrainversió de l’Estat a Catalunya. Així, mentre que a 
Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona s’assoleix un 99% de puntualitat, 
a Renfe aquestes xifres són estrepitosament molt pitjors. 
 
Des de l’any 2010, en virtut de l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, la Generalitat 
havia d’assumir responsabilitats de supervisió matèria d’horaris, freqüència de pas, 
tarifes i informació als usuaris. Tanmateix, la titularitat dels trens, la gestió i l’explotació 



 

 

de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, va seguir en mans d'Adif, l'empresa 
pública que depèn del Ministeri de Foment, el qual no es digna a fer les inversions 
necessàries per a garantir el bon servei que mereixen les catalanes i els catalans. 
 
Per tot això, des de fa anys, el Govern de la Generalitat i els municipis que es veuen 
afectats per aquest servei ferroviari, demanen el traspàs de Rodalies Renfe de 
Catalunya, per tal d’oferir un servei que s’assimili al de Ferrocarrils de la Generalitat o 
del Metro. És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una 
gestió real i integral del servei per part de la Generalitat. És l’única solució perquè les 
necessitats de les usuàries siguin garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i 
una infraestructura adequada 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel 
grup comarcal de Junts, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 
membres presents, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat que executi urgentment les inversions que 
promet. La infrainversió estructural pendent a tot el sistema ferroviari català que depèn 
de l’Estat impedeix que aquesta sigui una xarxa de qualitat, incomplint els terminis del 
Pla de Rodalies Renfe i impossibilitant una bona atenció a l’usuari. 
 
SEGON.- Exigir al Govern de l’Estat a completar, íntegrament i urgentment, el traspàs 
del Servei de Rodalies Renfe i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís 
d’efectuar la transferència del dèficit tarifari per tal que la Generalitat pugui gestionar-lo 
directament. 
 
TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb 
accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya  
i del Congrés dels Diputats, al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i 
Territori, al Ministeri de Transport i Mobilitat i Agenda Urbana. 
 
 
Punt 27è.- Expedient 939/2022. Moció del grup JUNTS per fer el pagament 
d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER TAL DE FER EL PAGAMENT 
D’IMPOSTOS ESTATALS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALU- NYA (ATC) 
 
1.- Exposició de motius 
 
La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives 
conduents al cobrament dels deutes tributaris. L’Estat gaudeix de la potestat originària 
per a establir tributs, i les comunitats autònomes i la resta d’entitats locals poden establir 
i exigir tributs d’acord amb la Constitució i les lleis. 
 
Per tant, cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs d’acord 
amb el marc legal esmentat. Això no obstant, però, a què entre elles es puguin dur a 
terme convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per exemple a l’article 
5.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix que 
l’Estat i les comunitats autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a 
l’aplicació dels tributs. 
 



 

 

Sense anar més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència tributària de 
Catalunya (ATC), va tenir un conveni subscrit amb l’Agència estatal d’administració tri- 
butària (AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en el qual l’AEAT assu- 
mia la gestió en la via executiva dels ingressos de dret públic gestionats per la 
Comunitat autònoma de Catalunya, i en el qual es regulava, entre altres, com es feien 
les transferèn- cies de fons recaptats per part de l’AEAT cap a l’ATC. 
 
Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos estatals a través 
de l’ATC és una acció que té un encaix legal,i que en cap cas es posa en qüestió que 
la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels impostos de l’Estat recaptats a 
Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat. A més, dona com- pliment 
al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al ciutadà la presenta- ció de 
la documentació a les diferents administracions. 
 
Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les 
catala- nes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans 
establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per 
l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i 
transmissions patrimo- nials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat 
directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes 
 
Un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar tots els 
pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. Cal, ara, que els governs 
locals actuïn de manera directa per enfortir l’ATC, per tal que sigui una entitat realment 
propera als ciutadans i a les administracions catalanes, i pugui actuar amb l’eficàcia 
necessària. 
 
Cal també que les administracions públiques animem el Govern de Catalunya perquè 
des- tini els recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal 
que pugui ser la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a 
Catalunya a través de la seva ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el 
principi de proximi- tat, seguretat, eficiència i simplificació que es requereix. 
 
El 12 de juliol de 2005, ja es va signar un conveni entre l’ATC i l’AEAT, pel qual es 
concretaven les condicions per a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya en la 
presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en 
nom de tercers. Aquest conveni regulava les condicions que havien de regir en la 
col·la- boració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Generalitat de 
Catalunya per a la prestació del servei de presentació telemàtica de les declaracions, 
comunicacions i altres documents tributaris que pugui efectuar la Generalitat de 
Catalunya en nom de terceres persones. 
 
2.- Fonaments de dret 
 
2.1.- Competència de l’ATC en el cobrament d’impostos estatals 
 
L’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, diu: 
 
“1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la 
Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs es- tatals cedits 
totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya. 
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat 
recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens perjudici 
de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·labo- ració que es pugui 
establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tri- but.” 



 

 

 
La recaptació dels impostos estatals és una matèria de competència estatal, que amb 
el procediment de pagament d’impostos a l’ATC en res es desvirtua, ja que la fórmula 
que es proposa senzillament consisteix a enviar la documentació a l’AEAT d’acord 
amb la forma habitual, mitjançant la seu electrònica habilitada a la plataforma d’internet 
de l’AEAT, i quan s’introdueix la forma de pagament es diu que es farà efectiu per 
domici- liació bancària, amb un càrrec que es fa al compte que facilita l’ATC. 
 
De fet, el que succeeix és que s’usa com a intermediari, a l’hora de fer el pagament, 
l’ATC, ja que, en lloc de posar el compte bancari de l’entitat local, es posa el que l’ATC 
té assignat a les entitats locals en funció de la província de la qual depenen. No hi ha, 
per tant, assumpció de competències estatals. 
 
2.2.- Òrgan competent per a l’ordenació dels pagaments 
 

L’ordenació del pagament és l’operació comptable que reflecteix l’acte en virtut del qual 
l’ordenador de pagaments, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, 
expedeix i autoritza la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l’entitat. 
D’acord amb l’article 21.1.f de la Llei de bases de règim local 7/1985, correspon 
aquesta competència a l’alcalde, essent una competència delegable art. 21.3 de la 
LBRL 7/1985. 
 
2.3.- Ordenació de pagaments davant de l’ATC 
 
El pagament efectuat per mitjà de l’ATC és un pagament realitzat de manera correcta i 
d’acord amb la normativa tributària de l’Estat espanyol. 
 
Certament, el pagament ha d’efectuar-se a favor del Tesoro Público, però la normativa 
tributària admet diverses formes d’efectuar el pagament, i una d’aquestes formes és la 
domiciliació bancària. Així, l’article 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de juliol, que 
aprova el Reglament General de Recaptació, diu: 
 
“Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria. 

1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y 
que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito. 
En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago podrá 
domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular 
de dicha cuenta autorice la domiciliación. 

b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos 
de la Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso. 

2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de 
dichas domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto 
expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará 
como mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial correspondiente. 

3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice 
fuera de plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este 
recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora 
que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora 
en el ingreso. 

4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este 
medio de pago por vía telemática.” 
 
 



 

 

Per tant, estem davant d’uns pagaments que es fan amb la modalitat de domiciliació 
ban- cària i que estan previstos als models, tant de l’IVA com de l’IRPF, on hi ha les 
caselles corresponents per a poder indicar el compte bancari de càrrec de l’import que 
s’ha de satisfer a l’erari públic. En conseqüència, la domiciliació bancària està regulada 
i accep- tada per l’AEAT. 
 
També és evident que els pagaments es realitzen amb autorització del titular del 
compte, que és la pròpia ATC, que té aprovats els models corresponents perquè es faci 
aquest pagament i, alhora, té dissenyat el circuit informàtic per a poder-ho dur a terme. 
 
A més, segons l’Article 1158 del Codi Civil, diu: 
“Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la 
obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor. 
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pa- gado, 
a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. 
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago” 
 
I per tant, l’ATC pot fer el pagament d’un deute d’un obligat tributari a l’AEAT. 2.4.- 
Alliberament del deute tributari pel pagament efectuat davant l’ATC L’article 64 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, preveu: 
“Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su 
caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de Depósitos 
u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o en alguna de sus 
sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones 
reglamentarias determinen.” 
 
En conseqüència, el pagament davant l’ATC produeix efectes alliberadors del 
pagament del deute tributari, tal i com es reconeix de forma expressa, i així s’ha 
acceptat per part de l’Agència Tributària en alguna de les seves resolucions. 
 
2.5.- Responsabilitat per a la no presentació dins de termini dels corresponents im- 
presos de declaració 
 
El procediment de pagament per mitjà de l’ATC dels impostos consisteix a omplir con- 
venientment els documents oficials aprovats per l’Estat, a respectar el calendari del 
con- tribuent i a pagar el que pertoca en cada cas i dins dels terminis que té aprovats 
l’Estat espanyol per normativa de cada tribut. 
 
Cal diferenciar, per una banda, la formalització i presentació de models i, per una altra, 
el pagament que se’n derivi. 
 
Pel que fa als primers: formalització i presentació, no hi ha cap canvi, ja que els 
models que s’usen són els estatals i s’envien igualment a l’AEAT des de l’oficina virtual 
creada a la pàgina web de l’Agència Estatal Tributària. Per tant, la seva presentació 
dins o fora de termini en res depèn de la forma en què es faci el pagament i, per tant, 
no ha de com- portar desobediència a la normativa espanyola. 
 
No hi ha d’haver infracció per aplicació dels articles 198 i 199 de la Llei General Tribu- 
tària, que classifica com a infracció tributària el fet de no presentar o presentar 
incorrec- tament les autoliquidacions o declaracions tributàries. 
 
2.6.- Responsabilitat pel no pagament dins de termini 
 



 

 

El pagament fora de termini és objecte de la imposició dels corresponents recàrrecs 
per presentació extemporània, però aquest fet es pot donar tant si es paga els 
impostos direc- tament a l’AEAT com a l’ATC. 
En els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en concepte de 
liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, si el pagament dels deutors a l’ATC 
s’ha realitzat dins el termini objecte de la imposició, tenint en compte l’aplicació de 
l’article 64 LGT com s’ha descrit a l’apartat 2.4, que preveu els efectes alliberadors del 
deute tributari, no ha d’aplicar cap recàrrec de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, 
els ha d’anul·lar. 
 
Per altra banda, des de l’any 2012, en què es va usar per primer cop aquest sistema, 
tothom que l’ha usat (empreses, entitats locals i ciutadans) consta al corrent de 
pagament segons el mateix Estat. En conseqüència, la pràctica d’aquests anys avala 
aquest sistema que de cap manera ha estat considerat incorrecte per part de l’AEAT, 
sinó que l’avala el fet d’acceptar-lo 
 
El fet de fer el pagament per mitjà de l’ATC, si a més es fa es fa amb temps suficient, i 
aquesta és diligent en les seves actuacions, l’abonament de les quantitats rebudes per 
l’ATC cap a l’AEAT també es faran dins el termini de pagament que és objecte de la 
imposició, deixant tancat l’expedient. Cal, per tant, ser diligents i respectar els terminis 
que marca l’ATC, que aconsella que el dia 15 de cada mes els impresos estiguin 
deguda- ment presentats per tal de tenir temps material per a tancar tot el procés. 
 
2.7.- Ús de l’anomenada finestreta única 
 
La llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, regula a l’article 16.4 la possibilitat que els escrits, documents i sol·licituds 
dels ciutadans es puguin presentar, entre altres, al registre de qualsevol òrgan 
administra- tiu que pertanyi a qualsevol administració. En sentit similar, l’article 13.4 de 
l’esmentada Llei estableix com a dret dels ciutadans comunicar-se amb l’administració 
a través d’un punt d’accés general electrònic. Per tant, fent ús d’aquesta possibilitat 
legal, la presentació de documents a l’ATC, atès que és l'òrgan administratiu de la 
Comunitat autònoma de Catalunya, és correcte i emparat per norma legal. 
 
A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en 
concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, no ha aplicat cap 
recàr- rec de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha anul·lat. 
 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel 
grup comarcal de Junts, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb els vots a favor 
dels 10 membres presents del grup comarcal d’ERC, dels 8 membres del grup 
comarcal de Junts i dels 2 membres del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre, i 
amb el vot en contra dels 3 membres del grup comarcal del PSC i el del membre de 
Ciutadans, adopta els següents ACORDS: 
 
1.- El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre considera que la forma més directa de 
pagament dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC). Per aquest motiu, i d'acord amb l’obligació dels òrgans administratius d’actuar 
sota els principis d’eficiència, requereix al President, o òrgan en qui delegui, que 
practiqui el pa- gament de tots els impostos estatals a través de l’ATC. 
 
2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos de 
l’ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal administració 
recaptadora d’impostos a Catalunya. 



 

 

 
3.- Animar la resta d’ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya a fer el pagament 
de tots els impostos estatals a través de l’ATC 
 
4.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de 
Vicepresi- dència de la Generalitat de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Assemblea Nacional Catalana. 
 
 
Punt 28è.- Expedient 965/2022. Moció Grup ERC sobre crema de restes vegetals  
 
Se sotmet a debat la moció presentada pel grup comarcal d’ERC amb la introducció 
d’esmenes pactades en Junta de Portaveus. 
 
 Els darrers mesos el sector agrari català ha expressat el seu malestar per la limitació i 
prohibició de la crema de restes vegetals, derivada del compliment de la “Ley7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular” aprovada pel Congrés 
de Diputats el passat mes de desembre, amb el vot contrari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.  
 
Aquesta llei, en el seu article 27.3 fa referència a la prohibició de crema de restes vegetals. 
Allà s’especifica que “amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals 
generats en l’entorn agrari o silvícola. Només podrà permetre’s la crema d’aquests residus 
amb caràcter excepcional, sempre i quan compti amb la corresponent autorització 
individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui 
possible abordar amb un altre tipus de tractament, motivant adequadament que no 
existeixen uns altres mitjans per evitar la propagació de plagues...”  
 
Això limita i prohibeix que els pagesos puguin continuar fent de manera segura les cremes 
de restes vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de conreu, com tota la vida 
s’ha fet. Aquesta crema ja està regulada per les normes de condicionalitat de les ajudes de 
la política agrària comuna i els diferents Reials Decrets espanyols i legislació autonòmica 
que se’n deriva. 
 
La llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o silvícola 
tinguin un reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet que suposarà la 
necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles fòssils, i, per tant, una 
generació molt elevada de CO₂. Per no parlar dels costos que generaria als pagesos, 
sobretot petits i persones que s’hi dediquen a temps parcial, el fet d’haver d’adquirir 
maquinària per fer una acció que tota la vida han fet mitjançant la crema manual controlada i 
segura.  
 
La normativa de fet no preveu cap termini d’adaptació ni tampoc cap ajuda que permetin als 
afectats comprar la maquinària i adaptar-la a la nova proposta. Hi ha el risc real que moltes 
restes vegetals no siguin tractades als camps i per tant, derivin en problemes fitosanitaris, 
especialment de fongs i insectes barrinadors.  
 
A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa incrementar el perill d’incendis en 
aquests conreus, moltes vegades, envoltats de bosc. El Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya s’ha mostrat contrari a aquesta 
mesura recollida a la Llei i està intentant cercar solucions jurídiques que permetin a la 
pagesia continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps 
de conreu.  
 



 

 

 
 
 
El ple sotmet a votació la moció presentada per ERC i, amb 21 vots favorables 
corresponents als membres dels grups comarcal d’ERC, Junts, Movem Terres de l’Ebre i 
Ciutadans i 3 vots en contra corresponents els membres del grup comarcal del PSC, adopta 
els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Demanar al govern espanyol l’aplicació immediata d’una suspensió i moratòria de 
la prohibició de crema de restes vegetals als mateixos camps de conreu recollida a l’Art. 
27.3 de Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circula  
 
SEGON. Demanar al govern espanyol la modificació i adequació normativa per fer possible 
que la pagesia pugui continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals als 
mateixos camps de conreu i demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que continuï 
treballant amb aquest objectiu i es pugui recuperar la competència per atorgar l’autorització 
d’aquestes cremes. 
 
TERCER. Traslladar l’acord anterior al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i els grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i als Sindicats de 
Pagesos de Catalunya. 
 
 
Punt 29è.- Expedient 992/2022. Moció del grup comarcal de PSC sobre crema de 
restes vegetals  
 
El Ple del Consell rebutja la proposta següent 
 
Proposició del Grup Comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya al Ple del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, a la màxima celeritat, en l'aprovació del reglament 
que ha de permetre la crema de restes vegetals. 
 
La Llei 7/2022 de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular 
incorpora al nostre ordenament jurídic la directiva europea aprovada en 2018, amb les 
modificacions que aquesta introdueix a la Directiva Marc de residus. 
 
Davant el caràcter essencial de l’agricultura per a assegurar l’abastament de la 
població i el risc fitosanitari associat a les restes agrícoles es podrà permetre la crema 
d’aquests residus amb caràcter excepcional, i sempre i quan comptin amb la 
corresponent autorització individualitzada, per raons de caràcter fitosanitari que no 
sigui possible abordar amb una altre tipus de tractament, motivant adequadament que 
no existeixen altres medis per a evitar la propagació de plagues, o, en entorns 
silvícoles, amb l’objecte de prevenir els incendis forestals quan no si pugui accedir per 
la seva retirada i posterior gestió, en aplicació de l’exclusió prevista a l’article 3.2.e) 
 
La Llei no regula expressament ni el contingut de l’autorització ni el seu procediment 
per al seu atorgament. Únicament exigeix que sigui individualitzada i motivada, 
quedant a judici de les comunitats autònomes el contingut de les autoritzacions, el 
procediment de la justificació i l’autorització així com la designació de l’autoritat 
competent en l’àmbit de la mateixa. Les autoritzacions hauran d’atorgar-les les 
autoritats de les comunitats autònomes amb competència per a valorar la 
concurrència de les raons fitosanitàries que podrien justificar la crema dels residus, o 



 

 

aquells competents en matèria de prevenció d’incendis en el cas d’entorns silvícoles 
en los que no sigui possible la retirada i la seva posterior gestió. 
 
La Generalitat Valenciana en base a les seves competències ha regulat una normativa 
que permetí les cremes amb autoritzacions individuals. 
 
En aquesta línia cal assenyalar que tots els municipis de Catalunya estan obligats 
a tenir un document únic de Protecció Civil Municipal (Decret 115/2014) on poden 
figurar mesures en la prevenció d’incendis forestals. 
 
Per tot l’exposat, des del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
instem a aquest Consell a adoptar el següent acord: 
 
Demanem al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural la màxima 
celeritat en l'aprovació del reglament de desenvolupament d'aquesta llei, per tal 
d’evitar costos i danys als pagesos i propietaris de finques agrícoles. 
 
 
Punt 30è.- Propostes d'urgència 

 
No es presenten propostes d’urgència 
 
 
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 15.00 del mateix dia de 
l’inici, de tot el qual jo, la secretària accidental, aixeco aquesta acta que signa, 
juntament amb mi, el president de la corporació. Certifico. 
 


