
 

 

ACTA 09/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier       
 
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 
Galbe Mauri, Eladi 
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
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. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 
 
Sent les 13:30 hores del dia 28 d’octubre 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 28 
d’octubre de 2022, sota el següent ordre del dia: 
 
Punt 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Punt 2n.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 
Punt 3r.- Expedient 826/2022. Aprovació, si s'escau, del Conveni entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsia, Consell Comarcal Terra Alta, 
Consell Comarcal Ribera d'Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d'Amposta pel 



 

 

projecte Atenció a les Persones Sense Llar. 
 
Punt 4t.- Expedient 917/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb l'ICAA 
per a funcionament de la ICIF en l'exercici 2023 
 
Punt 5è.- Expedient 1104/2022. Donar compte del 13è expedient de modificació de 
crèdits del pressupost comarcal de l'exercici 2022 
 
Punt 6è.- Expedient 1105/2022. Aprovació, si s'escau, del 14è expedient de 
modificació de crèdits del pressupost comarcal de l'exercici 2022 
 
Punt 7è.- Expedient 366/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la 
compatibilitat per a exercici professional d'una treballadora 
 
Punt 8è.- Expedient 815/2022. Aprovació, si s’escau, de l'ampliació de la compatibilitat 
atorgada a una treballadora 
 
Punt 9è.- Expedient 1079/2022. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de compatibilitat 
per a un segon lloc en el sector privat a un treballador 
 
Punt 10è.- Expedient 339/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació de les bases 
reguladores de l'atorgament de subvencions per a projectes d'interès comarcal per 
ampliació de termini de justificació 
 
Punt 11è.- Expedient 363/2021. Aprovació, si s'escau, de la modificació de l'ordenança t7 
reguladora de la taxa per drets exàmens 
 
Punt 12è.- Expedient 1130/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació del Reglament 
regulador de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
 
Punt 13è.- Expedient 1044/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb ens 
locals de la comarca per a finançament del transport escolar no obligatori, curs 2022-
2023 
 
Punt 14è.- Expedient 1046/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb ens 
locals de la comarca per a finançament del transport escolar post obligatori, curs 2022-
2023 
 
Punt 15è.- Propostes d'urgència 
 
Punt 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes 

 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que 
és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
Punt 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, pel fet que s’ha 
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 
consellers comarcals presents, l’acta 08/2022 de la sessió ordinària de data 30 de 
setembre de 2022. 
 
 



 

 

 

Punt 2n.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2022-0342  

SIA 2126748 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 246/2022 -- 
B43898196 TECNOSERVEIS DELMAR, S.L.L., 
47629382Q JUAN JOSE JAEN BELLOT -- 
REPARACIONS ESTACIÓ BENIFALLET- VIA VERDA- 
CLORACIÓ -- 246/2022 

RP 2022-0341  

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 145/2022 -- 
Múltiples interessats -- Gestió instal·lacions juvenils 2022 -
- 145/2022 

RP 2022-0339  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS 
-- Expedient 749/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa 
treball treballador-a social ICIF-SIFE-EAIA juliol 2022 -- 749/2022 

RP 2022-0340 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS 
-- Expedient 753/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball xofer transport adaptat. Juliol 2022 -- 753/2022 

RP 2022-0338  

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

RP 2022-0337  

SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 
1104/2022 -- Expedient 13a. modificació de crèdits al 
pressupost de 2021 -- 1104/2022 

RP 2022-0336  

SIA 2165410 -- Expedient 1084/2022 -- B08923963 
IVEMON AMBULANCIAS EGARA -- PROCEDIMENT DE 
RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT 
D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA - 
AMBULANCIES EGARA -- 1084/2022 

RP 2022-0335  
SIA 2126677 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 863/2022 -- 
Convocatòria Premi Acció Jove 2022 -- 863/2022 

RP 2022-0334  
SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 374/2021 -- 
Múltiples interessats -- Gestió instal·lacions juvenils 2021 - 374/2021 

RP 2022-0333  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS 
-- Expedient 752/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball treballador/a familiar. Juliol 2022 -- 752/2022 

RP 2022-0332  
SIA 2126677 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 559/2022 -
- CONVOCATÒRIA PREMI EMPRENEDURIA 2022 -- 559/2022 

RP 2022-0330  

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

RP 2022-0331  

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 145/2022 -- 
Múltiples interessats -- Gestió instal·lacions juvenils 2022 -
- 145/2022 

RP 2022-0329 

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 145/2022 -- 
Múltiples interessats -- Gestió instal·lacions juvenils 2022 -
- 145/2022 

RP 2022-0328  

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- 
Expedient 963/2022 -- ASSEGURANÇA PARTICIPANTS 
PROGRAMA 30 PLUS CONVOCATÒRIA 2022 -- 963/2022 

RP 2022-0327 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 819/2022 -
- Múltiples interessats -- BORSA TECNIC HABITATGE -- 819/2022 

RP 2022-0324  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS 
-- Expedient 754/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball acompanyant transport adaptat. Juliol 2022 -- 754/2022 

RP 2022-0325  
SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1056/2022 -- 
TÈCNICA TRANSICIÓ ENERGÈTICA-GEMMA TOLOSA 1056/2022 



 

 

GIRIBET (Nomenament funcionària interina per 
programes) -- 

RP 2022-0326  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS 
-- Expedient 750/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa 
treball educador-a social. Juliol 2022 -- 750/2022 

RP 2022-0323  

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

RP 2022-0322  

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

RP 2022-0321 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS 
-- Expedient 749/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa 
treball treballador-a social ICIF-SIFE-EAIA juliol 2022 -- 749/2022 

RP 2022-0320  

SIA 2126596 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 996/2022 -
- SISTEMES DE SANEJAMENT. ADDENDA PER 
EXECUCIÓ D'OBRES -- EDAR ALDOVER - XERTA 996/2022 

RP 2022-0319 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 818/2022 -
- Múltiples interessats -- BORSA DE TECNIC/A ARXIU 
JULIOL 2022 -- 818/2022 

RP 2022-0318  

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

RP 2022-0317  

SIA 2894535 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -
- Expedient 1020/2022 -- OBRA CIVIL. ESTACIÓ DE 
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS. ALDOVER, 
CAMARLES I ROQUETES. -- 1020/2022 

RP 2022-0316  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS 
-- Expedient 753/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball xofer transport adaptat. Juliol 2022 -- 753/2022 

RP 2022-0315  

SIA 2126660 -- Expedient 969/2022 -- BORSA DE 
TECNIC/A DE PROJECTES EUROPEUS, COOPERACIÓ 
I ALTRES MATÈRIES TÈCNIQUES  NIVELL A2 -- 969/2022 

RP 2022-0314  

SIA 2165410 -- Expedient 1031/2022 -- 49632653X 
IHSSANE CHELLI CHOULI -- PROCEDIMENT DE 
RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT 
D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA - 
IHSSANE CHELLI CHOULI  ANGULES ROSET -- 1031/2022 

RP 2022-0313 

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

RP 2022-0312  

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 
1026/2022 -- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 1a 
adjudicació -- 1026/2022 

RP 2022-0310  

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 
884/2022 -- 47828186P SARA SEBASTIA FERRANDO, 
45477452N SILVIA ARASA GISBERT -- Contractació 
educadora social Silvia Arasa per substitució IT Sigrid 
Martinez -- 884/2022 

RP 2022-0311  

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

RP 2022-0309 

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

RP 2022-0308  
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 819/2022 -
- Múltiples interessats -- BORSA TECNIC HABITATGE -- 819/2022 



 

 

RP 2022-0307  

SIA 2165410 -- Expedient 1018/2022 -- U67234310 UTE 
BAIX EBRE-MONTSIA -- PROCEDIMENT 
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS 
CAMIO CISTERNA - UTE BAIX EBRE MONTSIA , 
PLANTA ENVASOS -- 1018/2022 

RP 2022-0306  

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 999/2022 -- 
CONTRACTACIÓ TÈCNIC INFORMÀTIC - DAVID 
MONLLAU MESTRE (interinitat fins cobrir plaça) -- 999/2022 

RP 2022-0305  

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

RP 2022-0304 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- 
Expedient 649/2022 -- Q0801272F Altres ens Públics 
Barcelona -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 30 PLUS. 
CONVOCATÒRIA 2022 - 2023 -- 649/2022 

RP 2022-0303  

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- 
Expedient 649/2022 -- Q0801272F Altres ens Públics 
Barcelona -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 30 PLUS. 
CONVOCATÒRIA 2022 - 2023 -- 649/2022 

RP 2022-0301  

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- 
Expedient 649/2022 -- Q0801272F Altres ens Públics 
Barcelona -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 30 PLUS. 
CONVOCATÒRIA 2022 - 2023 -- 649/2022 

RP 2022-0302  

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- 
Expedient 649/2022 -- Q0801272F Altres ens Públics 
Barcelona -- SOL·LICITUD DEL PROGRAMA 30 PLUS. 
CONVOCATÒRIA 2022 - 2023 -- 649/2022 

RP 2022-0300 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 818/2022 -
- Múltiples interessats -- BORSA DE TECNIC/A ARXIU 
JULIOL 2022 -- 818/2022 

RP 2022-0299  

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

RP 2022-0298  

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

RP 2022-0296 

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

RP 2022-0297  

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

RP 2022-0295 

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

RP 2022-0294  

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 935/2022 -- 
47936004W JOSEP BRUNET JARDI -- 
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS JOSEP BRUNET 
JARDÍ –  935/2022 

RP 2022-0293  

SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -
- Expedient 854/2022 -- Múltiples interessats -- 
CONTRACTE D'OBRES. OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA 
SEU DEL CONSELL COMARCAL. PRIMERA FASE. 
PUOSC 2024. SEGONA LICITACIÓ -- 854/2022 

 
 
 
 



 

 

 
Punt 3r.- Expedient 826/2022. Aprovació, si s'escau, del Conveni entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsia, Consell Comarcal Terra 
Alta, Consell Comarcal Ribera d'Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament 
d'Amposta pel projecte Atenció a les Persones Sense Llar. 
 
El Contracte Programa 2022-2025 entre el Departament de Drets Socials i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social, a la Fitxa 48 Atenció a 
Persones sense Llar, inclou els següents serveis: 

A) El referent de sensellarisme. Les tasques principals que desenvolupa són:  
 
-Elaborar i aplicar en el territori el pla local per a l’abordatge del sensellarisme corresponent. 
-Organitzar anualment recomptes i censos per conèixer la realitat del fenomen. 
-Elaborar una proposta d’adequació dels recursos existents a les necessitats que es detecten i 
a les línies mestres d’aquest pla. 
-Ordenar i supervisar les diferents actuacions que es duguin a terme en l’ABSS relacionades 
amb l’atenció a les persones sense llar i a la prevenció del sensellarisme. 
 

B) Projecte Sostre 360º és implantar un programa d’habitatge social protegit o recursos 
residencials en l’àmbit del sensellarisme (housing first et altri) per a joves en situació de 
vulnerabilitat i risc de carrer, des d’una perspectiva sistèmica i amb un acompanyament 
personalitzat que pugui beure del treball en xarxa i multidisciplinar per superar la conflictivitat 
i evitar la cronificació de les situacions crítiques 

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya vol implantar com a 
prova pilot a Terres de l’Ebre, el Referent  Sensellarisme i consolidar el projecte Sostre 
360º d’intervenció integral i comunitària d’atenció social a joves en situació de 
vulnerabilitat al carrer, per aquest motiu ha sol·licitat la col·laboració del Consell 
Comarcal del Baix Ebre per prestar-lo al territori. 
 
El Departament ha previst que la prestació d’aquests serveis podrà ser conveniada 
entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i les diferents àrees bàsiques del mateix 
servei Territorial de Terres de l’Ebre, per a una millor gestió del servei i aprofitament 
dels recursos.  
 
D’acord amb aquestes premisses, i vist l’informe que al respecte ha emès el 
coordinador de serveis socials, 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 25 consellers presents, adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
Consell Comarcal del Montsià , Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta, per a la 
realització del projecte Atenció a les Persones Sense Llar que seguidament es 
transcriu: 
 
 



 

 

Conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Ebre Montsià, Consell 
Comarcal del Montsià, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Atenció a les 
Persones sense Llar”  

REUNITS 

El Sr. Xavier Faura Sanmartín que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 

El Sr. Joan Roig i Castell, que intervé en aquest acte en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Montsià, nomenat per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 

El Sra. Neus Sanromà i Samper, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra Alta, nomenada  per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 

La Sra. Gemma Carim Gironés, que intervé en aquest acte en qualitat de presidenta del 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, nomenada per acord de Ple de 15 de juliol de 2019. 

La Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcaldessa presidenta 
de l’Ajuntament de Tortosa, nomenada per acord de Ple de 15 de juny de 2019. . 

El Sr. Adam Tomàs i Roiget, que intervé en aquest acte en qualitat d’alcalde president de 
l’Ajuntament d’Amposta, nomenat per acord de Ple de 15 de juny de 2019. 

Les parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i obligar-se, en 
representació de les respectives administracions, i 

MANIFESTEN 

I. D’acord amb els articles 17 l) i 17 m) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
dues de les funcions dels serveis socials bàsics (SSB) són: promoure mesures d’inserció social, 
laboral i educativa, i gestionar les prestacions d’urgència social.   

Els objectius a assolir són els següents: 

- Oferir a les persones sense llar una solució habitacional i cobrir-ne les necessitats 
bàsiques. 

- Propiciar a les persones sense llar un suport socioeducatiu que els permeti iniciar un 
projecte de vida autònoma i arrelada a la comunitat, i potenciar-ne l’apoderament i 
l’autosuficiència.  

- Oferir a les persones i famílies que es troben en risc de perdre l’habitatge l’orientació i 
l’acompanyament necessaris per evitar el llançament o un habitatge alternatiu en cas 
de no poder-lo evitar.  

- Aprofundir en el coneixement del fenomen del sensellarisme mitjançant recomptes 
nocturns, censos, enquestes, estudis poblacionals o qualsevol altre mitjà que es 
consideri adient.  

- Proporcionar una atenció comunitària als i les joves que viuen una situació de 
vulnerabilitat al carrer o es troben sense llar. 

- Disminuir la conflictivitat social i l’estigmatització envers el col·lectiu de joves migrats 
sols i, per extensió, dels i les joves extutelades pel sistema públic. 

- En cas de situacions extraordinàries d’emergència social o sanitària, disposar de prou 
equipaments i serveis específics per atendre les persones sense llar, així com les 
persones que no tinguin un lloc adequat per complir les mesures socials i sanitàries 
que s’estableixin durant els períodes d’emergència (com ara el confinament preceptiu). 



 

 

II. El Contracte Programa 2022-2025 entre el Departament de Drets Socials  el Consell 
Comarcal del Baix Ebre, per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social, a la Fitxa 48 Atenció a Persones 
sense Llar, inclou els següents serveis: 

C) El referent de sensellarisme:  

Les tasques principals que desenvolupa són:  

 
- Elaborar i aplicar el pla territorial de les Terres de l’Ebre per a l’abordatge del 
sensellarisme  
- Organitzar anualment recomptes i censos per conèixer la realitat del fenomen. 
- Elaborar una proposta d’adequació dels recursos existents a les necessitats que es 
detecten i a les línies mestres d’aquest pla. 
- Ordenar i supervisar les diferents actuacions que es duguin a terme en l’ABSS 
relacionades amb l’atenció a les persones sense llar i a la prevenció del sensellarisme. 

 

El pla local per a l’abordatge del sensellarisme ha de descriure, com a mínim: 

 
- La situació del fenomen al municipi: 

▪ Nombre de persones sense llar i sense sostre. 
▪ Perfils tipus més habituals. 
▪ Entitats que treballen amb aquest col·lectiu i nombre de persones ateses. 
▪ Recursos propis i aliens: tipologia, nombre de places, ocupació mitjana, 

necessitats de reformes o replantejament dels serveis. 
- El model d’atenció que es vol prioritzar en funció dels diferents perfils: 

▪ Objectiu quantificat i raonat d’atenció segons els perfils i els recursos. 
▪ Gestió de l’atenció: amb recursos propis, externalitzada o mixta. 

- Proposta de reconversió, reforma, tancament o establiment de nous recursos d’acord 
amb les necessitats i els recursos existents.  
- Circuits d’atenció i acompanyament preventius de les persones i famílies que es troben 
en risc de perdre l’habitatge i recursos específics. 
- Proposta de model d’atenció a les persones que viuen al carrer per manca de recursos 
o perquè els rebutgen.  
- Proposta de circuits de derivació o d’utilització conjunta dels diferents recursos o 
serveis amb les ABSS veïnes.  

D) Projecte Sostre 360º és implantar un programa d’habitatge social protegit o recursos 
residencials en l’àmbit del sensellarisme (housing first et altri) per a joves en situació de 
vulnerabilitat i risc de carrer, des d’una perspectiva sistèmica i amb un 
acompanyament personalitzat que pugui beure del treball en xarxa i multidisciplinar 
per superar la conflictivitat i evitar la cronificació de les situacions crítiques 

     El Projecte Sostre 360º inclou dues prestacions per 15 usuaris/es de Terres de l’Ebre: 

            1-Prestació d’acompanyament especial per: 

 

• Majoritàriament persones joves majors d’edat entre 18 i 25 anys.8 
excepcionalment es pot incloure un màxim de dos joves d’entre 26 i 28 anys en el cas 
que ja tinguessin relació prèvia de convivència amb el grup de joves amb el qual es 
vol treballar.  

• Majoritàriament nois immigrats de forma  recent.  

• Majoritàriament persones de gènere masculí.  

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

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



 

 

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

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

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

• Una part dels joves amb historial de delictes lleus .  

Aquest acompanyament es basa en: 

• Orientació formativa i laboral 

• Acompanyament en l’autonomia personal 

• Realitzar suport en processos administratius, legals i judicials 

• Acompanyar en l’àmbit de la Salut 

• Prospecció d’habitatge 
 
2-Prestació de manutenció. 

La prestació de manutenció inclou les despeses d’alimentació, roba, transport, tràmits 
i qualsevol altra despesa necessària per atendre-la. 

III) El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya vol implantar a Terres de 

l’Ebre, el Referent  Sensellarisme i consolidar el projecte Sostre 360º d’intervenció integral i 

comunitària d’atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer, per aquest motiu ha 

sol·licitat la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre per prestar-lo al territori. 

El Departament ha previst que la prestació d’aquests serveis podrà ser conveniada entre el 

Consell Comarcal del Baix Ebre i les diferents àrees bàsiques del mateix servei Territorial de 

Terres de l’Ebre, per a una millor gestió del servei i aprofitament dels recursos.  

 

D’acord amb aquestes premisses, les parts acorden col·laborar amb el projecte “Atenció a les 
persones sense Llar” i, a aquest efecte, formalitzar el present conveni que es regirà d’acord 
amb les següents: 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte del conveni 

Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsià , Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per a la realització del 
projecte Atenció a les Persones Sense Llar.  

Les administracions locals baix signants gaudiran d’aquest servei de l’1 de gener de 2023 a 31 
de desembre de 2025. 

L’àmbit territorial serà el corresponent a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre i els 
municipis d’Amposta i de Tortosa.   



 

 

Segona: Obligacions de les entitats locals i finançament. 

1- El pressupost total del projecte és de 209.068,52€ per a l’exercici 2023 dels quals el 
Departament de Drets Socials finançarà la quantitat de 170.819,58 €, d’acord amb el 
contingut de la Fitxa número 48, en el  marc del Contracte programa 2022-2025 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i 
el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials i  altres programes 
relatius al benestar social , resultant un cost a finançar entre la resta d’administracions 
locals del territori que hi col·laboren de 38.248,94€. 

2- Si en l’adjudicació del Projecte Sostre 360, d’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contactes del 
sector públic, és produeix un estalvi econòmic sobre el pressupost màxim de licitació, 
aquest es repercutirà íntegrament en l’aportació que el Consell Comarcal del Baix Ebre 
destina al projecte en concepte de despeses indirectes i de gestió. 

3- El repartiment del finançament s’ha fet en funció de l’índex poblacional,(Font: Idescat), 
resultant una aportació individual per cada administració local de: 

ENTITAT IMPORT 

TORTOSA 7.118,71€ 

BAIX EBRE 9.573,53€ 

AMPOSTA 4.520,12€ 

MONTSIÀ 9.982,98€ 

TERRA ALTA 2.417,50€ 

RIBERA D’EBRE 4.636,11€ 

4- El Consell Comarcal del Baix Ebre, haurà d’enviar, abans del 15 de desembre de cada 
exercici, la liquidació definitiva del servei i la memòria dictaminada per la comissió de 
seguiment i la previsió de la despesa de l’exercici següent. 

5- En posteriors exercicis, les administracions locals faran el pagament de la part que els 
correspongui durant el primer trimestre de l’any en curs, atès que aquestes són 
imprescindibles per al funcionament regular del projecte Atenció a les Persones Sense 
Llar. Les aportacions econòmiques dels ens locals es consideren prepagables. 

6- Cada ens local proposarà una persona referent per desenvolupar les actuacions que es 
prevegin en el seu territori i per participar, a les reunions de la comissió gestora de 
casos. 

Tercera. Comissió de seguiment. 

1. La comissió de seguiment estarà formada pels representants següents: 

 1 representant tècnic per cada Consell Comarcal 

 1 representant tècnic per cada ajuntament 

 1 representant tècnic dels Serveis Territorials de Drets Socials. 



 

 

 El tècnic/a referent d’Atenció a persones sense llar 

 1 representant tècnic de l’entitat adjudicatària de desenvolupar el projecte (en el 
cas del Sostre 360) 

2. La comissió es reunirà un cop al trimestre. 

3. El funcionament d’aquesta comissió es regirà pel que estableix l’art. 15 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les Administracions Públiques. 

Quarta: Durada del Conveni 

La durada d’aquest conveni es fixa de servei de l’1 de gener de 2023 a 31 de desembre de 
2025 

Cinquena. Incompliment 

En cas que les parts incompleixin algun dels acords es resoldrà de forma automàtica . Es 
considera incompliment el retard en el pagament superior a sis mesos de l’establert a la 
clàusula 2.5. 

Sisena. Règim de modificació del conveni 

Serà l’establert en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 

Setena. Jurisdicció 

Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació, modificació, aplicació, 
execució i/o resolució del present Conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciós - 
administrativa. 

En prova de conformitat, i perquè així consti, les parts el signen en el lloc i data electrònica.  

Sr. Xavier Faura Sanmartín 

President del Consell Comarcal del Baix 
Ebre 

Sr. Joan Roig i Castell 

President del Consell Comarcal del 
Montsià 

Sra. Neus Sanromà i Samper 

Presidenta del Consell Comarcal de la 
Terra Alta 

Sra. Gemma Carim Gironés 

Presidenta del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola 

Alcaldessa de l’Ajuntament de Tortosa 

Sr. Adam Tomàs i Roiget 

Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta 

 



 

 

ANNEX 

Relació de l’òrgan i data d’aprovació del Conveni: 

ENTITAT DATA ACORD 
APROVACIÓ 

AJUNTAMENT DE 
TORTOSA 

 

CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE 

 

AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA 

 

CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ 

 

CONSELL COMARCAL 
DE LA TERRA ALTA 

 

CONSELL COMARCAL 
DE LA RIBERA D’EBRE 

 

 
 
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
Punt 4t.- Expedient 917/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
l'ICAA per a funcionament de la ICIF en l'exercici 2023 
 
L’Institut Català d’Acolliments i Adopcions ha tramés la proposta de conveni de 
col·laboració entre ICAA i el CCBE en matèria de preparació i valoració de les famílies 
sol·licitants d’una adopció internacional i formació, valoració de les famílies sol·licitants 
d’acolliment en família aliena amb i sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment 
i la preparació i la valoració dels sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la 
Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment, per a l’exercici 2023 
 
El Conveni de 2023 és, en essència igual que el de 2022, amb alguns canvis que es 
poden observar en el següent quadre-resum: 
 

CONVENI 2022 CONVENI 2023 

Fixe+variable sol.adopció nacional Fixe+variable sol.adop.nac. 

Equip interdisciplinar inferior Augment de personal equip 
interdisciplinar 

Número seguiments acolliments: 50 Número seguiments acolliments:  60 

Número seguiment preadoptius:  20 Número seguiments preadoptius: 20 

Nens en família col·laboradora:   14 Nens en família col·laboradora:    14 

Import conveni fixe: 257.772,99€ 
Import conveni variable: un màxim de 

Import conveni fixe: 293.918,24€ 
Import variable: un màxim de 20.000€ 



 

 

8.000 (valoracions adopció nacional) 
Import de particulars (adopció 
internacional): en funció de sol·licituds. 
 

(valoracions adopció nacional) 
Import de particulars (adopció 
internacional): en funció de les sol·licituds 

 
Tal i com fa constar la coordinadora en el seu informe, part de la plantilla de l’ICIF té 
molta antiguitat al CCBE, per tant molta experiència i expertesa però també 
incrementa el cost del servei, i es preveu una diferència negativa en els costos, per la 
qual cosa es considera que cal continuar treballant vers a futurs convenis a fi que es 
pugui millorar la dotació econòmica per tal de cobrir totes les despeses del servei. 
 
Per tot l’exposat i vist l’informe de la coordinadora, 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 25 consellers presents, 
adopta els següents ACORDS: 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre ICAA i el CCBE en matèria de 
preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’una adopció internacional i 
formació, valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família aliena amb i 
sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment i la preparació i la valoració dels 
sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya i el 
corresponent seguiment, corresponent a l’exercici 2023. 
 
Segon. Fer constar davant el Departament la necessitat de continuar treballant vers a 
futurs convenis a fi que es pugui millorar la dotació econòmica per tal de cobrir totes 
les despeses del servei. 
 
Tercer. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
Punt 5è.- Expedient 1104/2022. Donar compte del 13è expedient de modificació 
de crèdits del pressupost comarcal de l'exercici 2022 
 
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm.  13/2022,  
del Pressupost en vigor, en la modalitat de generació de crèdits i transferència entre 
aplicacions de la mateixa àrea de despesa, en el qual consta l'informe favorable de la 
Interventora acctal. 
  
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent 
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i 
44 del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que 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 

  
RESOLC 

  
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/2022del Pressupost 
vigent en la modalitat de generació de crèdits, d'acord al següent detall:  

  

Alta/Suplement en Aplicacions de Despeses 

 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

SOC 241 13122 
Retribucions Programa TiF joves tutelats i extutelats 
22-23 18.204,45 



 

 

SOC 241 16022 
Seg. Soc. Programa TiF joves tutelats i extutelats 22-
23 5.927,01 

SOC 241 22401 Assegurances Baix Ebre Avant 1.338,30 

SOC 241 23121 Desplaçaments Baix Ebre Avant 3.000,00 

SOC 241 22402 Assegurances 30 plus 2022 500,00 

SOC 241 22621 Despeses programa 30 plus 2022 24.000,00 

SOC 241 23130 Desplaçaments 30 plus 2022 500,00 

ADMIN 920 23300 Indemnització tribunals 2.000,00 

      TOTAL 55.469,76 

 
L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els 
següents:  

  

 

Alta/Suplement en Concepte d'Ingressos 

 

Concepte Descripció Import 

32900 Taxes serveis generals 2.000,00 

45051 SOC. Programa 7 comarques 4.338,30 

45053 SOC. Programa treball i formació 24.131,46 

45059 SOC. Programa 30 plus 25.000,00 

  TOTAL 55.469,76 

 

Transferència entre Aplicacions de Despeses de la mateixa àrea de despesa 

 

TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

TRANS 231 22103 Combustibles serveis socials 4.700,00 

VERDA 432 62500 Mobiliari i equipament via verda 5.500,00 

ADMIN 920 21600 Manteniment software epis 15.000,00 

      TOTAL 25.200,00 

 

 

TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

TRANS 231 13100 Personal laboral transport adaptat 3.000,00 

TRANS 231 16000 Seguretat social transport adaptat 1.700,00 

VERDA 432 62300 Inversions via verda enllumenat 5.500,00 

ADMIN 920 62601 Nova web corporació 15.000,00 

      TOTAL 25.200,00 

 

 
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera 
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 
42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
 



 

 

Punt 6è.- Expedient 1105/2022. Aprovació, si s'escau, del 14è expedient de 
modificació de crèdits del pressupost comarcal de l'exercici 2022 
 
Considerant que existeixen despeses per operacions d'inversió que no poden 
demorar-se fins a l'exercici següent, pels quals el crèdit consignat al pressupost vigent 
de la Corporació resulta insuficient o no ampliable, es fa precisa la modificació de 
crèdits del Pressupost sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec a una 
operació de crèdit. 
 
Considerant que existeixen despeses de personal i  funcionament que no poden 
demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost 
de la Corporació és insuficient i no ampliable,  
  
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. 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, 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 25 
consellers presents, adopta els següents ACORDS: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 14/2022, en la 
modalitat de suplement de crèdit per finançar despeses d'inversió amb càrrec a una 
operació de crèdit, com s'indica  a continuació: 

  

Suplement en aplicacions de despeses 

 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

ADMIN 920 61900 Millores eficiència energètica 137.816,23 

      TOTAL 137.816,23 

  

 Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents termes: 

  

Suplement en Concepte d'ingressos 

 

Concepte Descripció Import 

91300 Préstec inversió millores eficiència energètica 137.816,23 

  TOTAL 137.816,23 

  

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 degut a que és una actuació necessària per a millorar 



 

 

l’eficiència energètica de l’edifici de la seu comarcal en uns moments de crisi energètica 

amb uns costos econòmics i mediambientals molt elevats. 

  

b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 

finalitat específica, que es verifica en el nivell en què aquest establerta la vinculació 

jurídica. 

 

Transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa 

 
TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

ADMIN 920 22100 Energia elèctrica 8.000,00 

CONSU 493 13000 Personal fix consum 100,00 

ENDEU 011 31000 Interessos 7.000,00 

EAIA 231 13000 Personal fix EAIA 3.000,00 

EAIA 231 23120 Desplaçaments EAIA 500,00 

ICIF 231 23120 Desplaçaments personal ICIF 500,00 

SAI 491 22706 Contractació protecció dades + ENS 3.100,00 

TRANS 231 21400 Manteniment vehicle serveis socials 11.000,00 

TRANS 231 22103 Combustible serveis socials 15.000,00 

TRANS 231 22799 Transport serveis socials 2.000,00 

TURI 432 23120 Desplaçaments turisme 1.000,00 

UBASP 231 20200 Lloguer pisos socials 2.000,00 

UBASP 231 22100 Subministrament pisos socials 1.000,00 

VERDA 432 20200 Conveni RENFE cessió terrenys 3.500,00 

VERDA 432 22103 Combustibles via verda 3.000,00 

AMBI 170 12003 Retrib. bàsiques func. medi ambient grup C1 600,00 

ICIF 231 13100 Personal temporals ICIF 2.000,00 

ICIF 231 16000 Seguretat Social ICIF 2.000,00 

UBASP 231 13000 Personal fix serveis socials UBASP 4.000,00 

UBASP 231 13100 Personal temporal Serveis Socials UBASP 13.000,00 

PECT 439 13100 Personal temporal PECT 2.800,00 

PECT 439 16000 Seguretat Social personal PECT 200,00 

TERRI 171 13000 Personal fix àrea territori 700,00 

      TOTAL 86.000,00 

 



 

 

 

TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

ADMIN 920 61900 Millores eficiència energètica 80.000,00 

ADMIN 920 62500 Compra mobiliari 6.000,00 

      TOTAL 86.000,00 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
Punt 7è.- Expedient 366/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la 
compatibilitat per a exercici professional d'una treballadora 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 29 d’abril de 2022 va 
acordar reconèixer a la treballadora Maria Jose Alcoverro Mesegué la compatibilitat 
per a l'exercici d'una segona activitat professional privada (taxadora immobiliària), 
tenint en compte que segons la seva declaració jurada aquesta es presta en un horari 
que no interfereix amb el seu lloc de treball al Consell Comarcal del Baix Ebre, i per 
tant, es compleixen els requisits requerits 
 
La treballadora Maria Jose Alcoverro Mesegué havia presentat una sol·licitud de 
compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat professional (activitat professional 
per compte propi), i adjuntava una declaració jurada en la qual s’especificava l’activitat 
per a la qual se sol·licita la compatibilitat (taxadora immobiliària), i la distribució horària 
(en la franja horària de: 15:30h a 19h de dilluns a divendres (un total de 17,5 hores), i 
el compromís que aquest horari no interferirà amb el que es té assignat al centre. 
 
La treballadora Maria Jose Alcoverro Mesegué es personal laboral del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, en la categoria de Tècnica A2, subgrup de classificació 
professional A2, en l’Àrea de Territori. 
 
A la vista d’aquests antecedents, la secretària accidental va avaluar la possibilitat que 
la treballadora compatibilitzés els dos llocs de treball i ha emès un informe en el que 
conclou que, al seu criteri, era possible autoritzar a la treballadora d'aquest Consell 
Comarcal la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat professional privada 
(exercici lliure de la professió), tenint en compte que segons la seva declaració jurada 
aquesta es presta en un horari que no interfereix amb el seu lloc de treball, i sempre 
que es compleixi amb l’estipulat a la normativa vigent. 
 
En data 06.10.2022, la treballadora ha presentat un escrit en el que fa constar que te 
concedida la compatibilitat laboral des del dia 04/05/2022 com a arquitecte tècnic 
liberal, per compte propi, realitzant taxacions immobiliàries per tot el territori; així 
mateix, tinc la voluntat de poder realitzar la mateixa feina, però molt puntualment, 
poder realitzar certificats (cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, ...) competents 
amb la meva titulació, en altres comarques que no sigui el Baix Ebre 
 
La secretària ha informat que l’ampliació de l’activitat ja compatibilitzada no afecta 
l’atorgament de la compatibilitat 
 



 

 

Per 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 25 consellers presents, adopta els següents ACORDS: 

 
PRIMER. Modificar el reconeixement atorgat a la treballadora Maria Jose Alcoverro 
Mesegué de la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat professional privada 
que es concretaria en: 
 

 
 
HORARI: horari que no interfereix amb el seu lloc de treball al Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
 
CONDICIONANT: La treballadora ha d’abstenir-se d’intervenir en expedients que 
puguin necessitar algun tràmit al Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
SEGON. Fer constar l'acord del Ple pel qual es modifica la compatibilitat per exercir 
activitats privades en el corresponent Registre de personal. 
 
TERCER. Notificar l'acord adoptat a la treballadora als efectes oportuns. 
 
Punt 8è.- Expedient 815/2022. Aprovació, si s’escau, de l'ampliació de la 
compatibilitat atorgada a una treballadora 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 
d’abril va acordar declarar la compatibilitat a la treballadora Raquel Gas Chulbi per a 
l’exercici d’una segona activitat 
 

Segona activitat privada: exercici de l’advocacia per compte propi 
Horari: fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix Ebre 

 
Amb data 20 de juliol  de 2022, aquesta treballadora ha presentat una sol.licitud 
per la qual fa constar: 
 

PRIMER. Que exerceix el lloc de treball d’Administrativa de l’EBASP, com a personal 
laboral temporal en aquest Consell Comarcal. 
 
SEGON. Que pretén exercir per si l'activitat laboral consistent en Advocada per compte 
d'altri, és a dir, sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars. 
 
TERCER. Que l'activitat privada que pretén exercir requereix la presència efectiva de la 
interessada durant el següent horari: 1 hora fixa/setmana fora de l’horari de treball del 
CCBE i 4 hores flexibles/mensuals fora de l’horari de treball del CCBE; així mateix, la 
jornada ordinària de treball en l'Administració Pública és la següent: jornada a temps 
complet de 37,5 hores/setmana, prestades de dilluns a divendres en horari de 7:30 a 
15:00 hores. 

 
La secretària ha avaluat l’expedient i ha informat favorablement la petició de la 
treballadora 
 

 

arquitecte tècnic liberal, per compte propi, realitzant taxacions immobiliàries per tot el 

territori i certificats (cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, ...) competents amb 

la seva titulació, en altres comarques que no sigui el Baix Ebre 



 

 

 

TIPUS D’ACTIVITAT: Advocada 

DEPENDÈNCIA: 

- Per compte propi 

- per compte d'altri, és a dir, sota la dependència o al servei d'Entitats o 

particulars 

HORARI: horari que no interfereix amb el seu lloc de treball al Consell Comarcal del Baix 

Ebre. 

Per 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 25 consellers presents, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Modificar el reconeixement atorgat a la treballadora RAQUEL GAS CHULBI 
de la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat professional privada, ampliant- 
la a la prestació per compte aliè, i que es concretaria en: 

 
CONDICIONANT: La treballadora ha d’abstenir-se d’intervenir en expedients que puguin 
necessitar algun tràmit o tinguin relació amb el Consell Comarcal del Baix Ebre 
SEGON. Fer constar l'acord del Ple pel qual es modifica la compatibilitat per exercir 
activitats privades en el corresponent Registre de personal. 
 
TERCER. Notificar l'acord adoptat a la treballadora als efectes oportuns. 
 
Punt 9è.- Expedient 1079/2022. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de 
compatibilitat per a un segon lloc en el sector privat a un treballador 
 
El treballador David Monllau Mestre ha presentat una sol·licitud de compatibilitat per a 
l’exercici d’una segona activitat professional : 
 

TIPUS D’ACTIVITAT: Docent 
DEPENDÈNCIA: per compte propi i per compte d'altri, és a dir, sota la dependència o al 
servei d'Entitats o particulars. 
HORARI: 17:00 – 20:00 

 
El treballador David Monllau Mestre es personal laboral, amb contracte de modalitat 
interí, del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la categoria de Tècnica A2, subgrup de 
classificació professional A2, Tècnic Informàtic. 
 
A la vista d’aquests antecedents, la secretària accidental ha avaluat la possibilitat que 
el treballador compatibilitzi els dos llocs de treball i ha emès un informe en el que 
conclou que, al seu criteri, és possible autoritzar a aquest treballador la compatibilitat 
per a l'exercici d'una segona activitat professional privada com DOCENT, tenint en 
compte que segons la seva declaració aquesta es presta en un horari que no 
interfereix amb el seu lloc de treball, i sempre que es compleixi amb l’estipulat a la 
normativa vigent. 
 
Per 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 25 consellers presents, adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Reconèixer al treballador DAVID MONLLAU MESTRE la compatibilitat per a 
l'exercici d'una segona activitat professional privada 
 
TIPUS D’ACTIVITAT: Docent 



 

 

DEPENDÈNCIA: per compte propi i per compte d'altri, és a dir, sota la dependència o 
al servei d'Entitats o particulars. 
HORARI: en horari que no afecti la relació laboral amb el Consell Comarcal del Baix 
Ebre 
CONDICIONANT: El treballador ha d’abstenir-se d’intervenir en activitats que estiguin 
relacionades amb el Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
SEGON. Fer constar l'acord del Ple pel qual es reconeix dita compatibilitat per exercir 
activitats privades en el corresponent Registre de personal. 
 
TERCER. Notificar l'acord adoptat al treballador als efectes oportuns 
 
Punt 10è.- Expedient 339/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació de les 
bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a projectes d'interès 
comarcal per ampliació de termini de justificació 

El Consell Comarcal va aprovar en sessió plenària de data 31 de març de 2022, les 
Bases per a la concessió de SUBVENCIONS D’INTERÈS GENERAL DESTINADES A 
PARTICULARS I ENTITATS D’ÀMBIT SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIU DE LA 
COMARCA DEL BAIX EBRE PER A ACTIVITATS D’AQUESTS ÀMBITS. 

En la mateixa sessió plenària es va acordar la convocatòria de les subvencions per a 
l’anualitat de 2022, fixant els terminis per sol.licitar les subvencions i també el termini 
de justificació. 
 
S’ha produït la circumstància que s’ha presentat un gran volum de sol·licituds i que ha 
estat necessari realitzar un gran nombre de requeriments d’esmena o complementar 
documentació. Aquest fet ha origina un endarreriment sobre el calendari previst de 
tramitació dels ajuts. 
 
Així, es considera necessari ampliar el termini que inicialment s’havia fixat per tal que 
les entitats justifiquin els ajuts atorgats. 
 
L’informe que al respecte ha emès la Secretaria, acredita que és possible acudir al 
previst en l'article 70 del RLGS que preveu que, l'òrgan concedent, pugui atorgar, 
excepte precepte en contra contingut a les bases reguladores, una ampliació del 
termini establert per a la presentació de la justificació, que no excedeixi de la meitat de 
mateix i sempre que amb això no es perjudiquin drets de tercer, en les condicions 
establertes en l'actual article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal governació i hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 25 consellers presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Modificar la base 16 de les Bases per a la concessió de SUBVENCIONS 
D’INTERÈS GENERAL DESTINADES A PARTICULARS I ENTITATS D’ÀMBIT 
SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIU DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER A 
ACTIVITATS D’AQUESTS ÀMBITS, amb el següent text: 
 
ON DIU 
 
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 31 d’octubre de 
l’any de la convocatòria. 
 



 

 

QUE DIGUI 
 
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 30 de novembre 
de l’any de la convocatòria. La Presidència, en la resolució de convocatòria anual 
establirà el termini per a cada anualitat. 
 

Segon.- Modificar el punt tercer de l’acord adoptat en la sessió plenaria de data 28 de 
març de 2022, de convocatòria de les SUBVENCIONS D’INTERÈS GENERAL 
DESTINADES A PARTICULARS I ENTITATS D’ÀMBIT SOCIAL, CULTURAL I 
ESPORTIU DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER A ACTIVITATS D’AQUESTS 
ÀMBITS, relatiu al termini de justificació: 
ON DIU 
 
Termini per justificar 
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 31 d’octubre de 
2022.  
En el cas d’activitats a realitzar entre l’1 de novembre i el 31 de desembre, si així s’ha fet 
constar a la sol.licitud i s’ha fet constar també a la resolució d’atorgament, el termini de 
justificació serà fins el 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria. 

  
QUE DIGUI 

 
Termini per justificar 
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 30 de novembre 
de 2022.  
En el cas d’activitats a realitzar específicament durant el mes de desembre, si així s’ha fet 
constar a la sol.licitud, el termini de justificació serà fins el 31 de gener de 2023, tot i que les 
factures seran de data màxima 31 de desembre de 2022. 

 
Tercer.- Publicar de manera reglamentària aquesta modificació. 
 
 
Punt 11è.- Expedient 363/2021. Aprovació, si s'escau, de la modificació de 
l'ordenança t7 reguladora de la taxa per drets exàmens 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de data 9 de setembre de 2021, es publica 
l’Ordenança fiscal T7 reguladora de la taxa per drets d’examen i participació en proves 
selectives. 
 
El punt 8è de l’Ordenança fa referència a la devolució de la taxa, en el cas que el 
subjecte passiu no sigui admès en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 
 
Vistos els informes que hi consten a l’expedient, per 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 25 consellers 
presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
drets d’examen (Ordenança T7), d’acord amb el següent text: 
 
On diu: 
Article 8. Normes de gestió. 

 
El sistema de ingrés serà el de l’autoliquidació. 
 
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 per les presents taxes 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 tècnica i/o administrativa a que es refereix l’article 2 
d’aquesta ordenança no es realitzi per causes no imputables a dit subjectes passiu. 

 
Dirà: 
Article 8. Normes de gestió. 

 
El sistema de ingrés serà el de l’autoliquidació. 
 
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 per les presents taxes únicament podran ser retornades, prèvia 
sol•licitud, quan l’activitat tècnica i/o administrativa a que es refereix l’article 2 d’aquesta 
ordenança no es realitzi per causes no imputables a dit subjectes passiu. 
 
Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Consell Comarcal, en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Consell 
Comarcal 
 
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Punt 12è.- Expedient 1130/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació del 
Reglament regulador de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
 
El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en la qual el treball s'executa 
fent ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions, de manera que una 
activitat que normalment s'exerceix en les dependències d'un centre de treball, 
s'efectua fora d'elles de manera regular. 
 
Per regular l’accés a aquesta modalitat de prestació, el Ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, en sessió de data 30 de juliol de 2021, va aprovar el REGLAMENT PER A 
LA PRESTACIÓ DE SERVEI MITJANÇANT TELETREBALL AL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE, d’acord amb el text negociat amb la representació de 
les treballadores i els treballadors. 
 
La gerent ha informat 
 

1. Que des d’aquella data, hi ha hagut més d’una vuitantena sol·licituds de 
treballadors/es per tal d’acollir-se a aquesta modalitat. 

 
2. Que un any després de l’entrada en vigor del reglament, s’ha detectat la 

necessitat de modificar-ne algunes parts per tal d’adaptar-les a les necessitats 
reals de cada servei i cada àrea de treball. 

 



 

 

3. Que a la Comissió de Valoració de Teletreball del 28.07.22 es va exposar la 
necessitat detectada i es va acordar que 

 
que és el moment d’analitzar i valorar el funcionament del teletreball fins a l’actualitat 
per poder millorar i corregir tot allò que faci falta. Per aquest motiu, informa que 
s’enviarà als coordinadors d’àrea i als diversos ajuntaments on hi ha personal del 
CCBE realitzant serveis, un formulari-enquesta per aprofundir sobre els diferents 
aspectes del teletreball, per tal de valorar tant la satisfacció com les possibles 
mancances o deficiències que causi el teletreball. 
 

4. Que s’han realitzat les enquestes acordades i que en data 21.10.22 s’ha 
convocat nova Comissió de Valoració de Teletreball i s’han proposat i acordat 
diferents canvis. 

 
Un cop avaluats els canvis proposats, 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 25 consellers presents, adopta els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del text del REGLAMENT PER A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEI MITJANÇANT TELETREBALL AL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE, en els següents termes: 
 
 
 
Article Text en vigor Proposta de modificació 

Article 5.1 b) Disposar d’un mínim d’un 
any d’experiència en el lloc 
de treball ( ) 

Disposar d’un mínim d’un any 
d’antiguitat ininterrompuda com 
a treballador/a del CCBE. (...) 

Article 6.7 Per necessitats del servei es 
poden reajustar les jornades 
de teletreball (ampliant-les, 
reduint-les o passant a 
presencials ) amb l’objectiu 
de garantir la cobertura del 
mateix en períodes de 
vacances i/o necessitats 
puntuals, amb un previ avís 
no inferior a 5 dies. 

Per necessitats del servei es 
reajustaran les jornades de 
teletreball (ampliant-les, reduint-
les o passant a presencials ) amb 
l’objectiu de garantir la cobertura 
del mateix, en períodes de 
vacances i/o necessitats 
puntuals, amb un previ avís no 
inferior a 5 dies. 

Article 11 (...) En la modalitat de 
teletreball el registre de 
jornada realitzat a través de 
l’aplicació APP garantia la 
georeferenciació a efectes de 
protecció per accidents de 
treball, sempre que el/la 
treballadora/a hagin 
manifestat el lloc des d’on es 
realitzarà la prestació de 
teletreball. 

El sistema de marcatges de la 
jornada laboral en modalitat de 
teletreball es realitzarà 
obligatòriament a través de 
l’aplicació APP corresponent, 
amb la ubicació activada, per tal 
de garantir la georeferenciació a 
efectes de cobertura per 
accidents de treball. 

Afegir apartat g) 
a l’article 5.1 

 Estar contractat o realitzant un 
mínim de 2/3 de la jornada 
laboral respecte la jornada 
completa aprovada al CCBE. 



 

 

 
SEGON. Sotmetre aquest text a informació pública i audiència dels interessats, amb 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis del Consell Comarcal 
del Baix Ebre pel termini de 30 dies perquè puguin presentar reclamacions o 
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. 
 
Simultàniament, es publicarà al portal web www.baixebre.cat 
 
TERCER. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple i l’acord 
d'aprovació definitiva tàcita del Reglament, amb el text íntegre d'aquest, es publicarà 
per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal del baix 
Ebre i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Així mateix, estarà a la 
disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal i en portal 
de l’empleat 
 
Punt 13è.- Expedient 1044/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
ens locals de la comarca per a finançament del transport escolar no obligatori, 
curs 2022-2023 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport  
per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que 
la  finalitat del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a 
l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic 
ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament. 
 
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari 
privat concertat o d'educació especial privat concertat , proposat pel Departament. 
 
Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport 
escolar aprovat pel  Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 
2013. Aquest reglament, ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, 
disposa: 
 

Alumnes de transport NO obligatori 
 
Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic 
ordinari, proposat pel Departament d’Ensenyament, i que no s’han de desplaçar fora del 
seu municipi. 
 
Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s’han de desplaçar fora del seu 
municipi de residència per tal d’assistir al centre escolar, tindran garantit el transport 
escolar sempre i quan així ho disposi el Departament d’Ensenyament amb la 
corresponent dotació econòmica afectada. En cas que aquesta no sigui íntegra, es 
formalitzaran convenis de cofinançament amb agents públics i/o privats o, en el seu 
detriment, s’aplicarà l’ordenança reguladora d’aquest servei.  

 
Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no obligatori 
 
5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei 
d’acord amb la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les 
modalitats següents: 
 

http://www.baixebre.cat/


 

 

a) Ajuts individuals de desplaçament (AID). 
 

b) Contractació del servei de transport escolar per part del Consell Comarcal del Baix 
Ebre 
 

5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que s’aplica en 
cada cas. Per fer-ho, es partirà del criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres 
factors que es tindran en compte seran: 
 
❑ Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
❑ Disseny de les rutes de transport escolar. 
❑ Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
❑ Accessibilitat dels vehicles. 
❑ Nombre de vehicles disponibles. 
❑ Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o parada. 
❑ Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 
 

 
Article 29. S’estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia d’usuari: 
 

2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s’establirà anualment pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de l’execució de 
convenis formalitzats de finançament íntegre de la part no finançada del servei amb 
agents públics i/o privats o, en el seu detriment, per aplicació de l’ordenança reguladora 
directament als usuaris.  

 

Des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat  el servei de transport 
escolar per als alumnes que resideixen en nuclis de població pertanyents a diferents 
municipis, que estan integrats en el terme municipal però separats de la trama urbana 
del nucli principal de població, i que es desplacen als centres d’ensenyament 
secundari d’aquesta ciutat. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, va aprovar en el seu dia el nou conveni amb el 
departament d’ensenyament de delegació de competències quant a la gestió del servei 
de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions 
en matèria d’ensenyament. D’acord amb la regulació establerta en aquest conveni les 
dotacions econòmiques que es transfereixen al consell comarcal es fixen per a un curs 
escolar mitjançant els corresponents convenis de finançament.  
 
Els Criteris per a l’elaboració de la proposta de finançament de la gestió dels serveis 
de transport i menjador escolar per al curs 2022-2023 que ha elaborat el Departament 
d’Educació, estableix en el seu punt 2.3, “ és manté l’aportació que han de fer els usuaris 

del transport escolar no obligatori. L’import unitari que ha de recaptar el consell comarcal per 
aquest servei queda establert entre un mínim d’1,5 euros i un màxim de 4 euros per alumne/a i 
dia de transport, que el consell comarcal aplicarà en funció del cost del servei i del finançament 
que li sigui assignat pel Departament. En el cas del cobrament mínim, al 2n germà se li 
assignarà un import d’1 euro per dia i a partir del 3r germà, 0,5 euros per dia. Per a altres 
imports, dins de l’interval indicat, es faran les reduccions per germans de manera proporcional. 
Aquest alumnat haurà de fer front al pagament de l’import corresponent a tot el curs, no només 
pels dies que en faci ús.” 

 
En aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un model de conveni a 
signar amb els ens locals que tinguin alumnes del seu municipi que fan ús del servei i 
que són alumnes de transport escolar no obligatori. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, sotmet l’assumpte a 



 

 

votació ordinària i, per unanimitat dels 25 consellers presents, adopta els següents 
ACORDS: 
 
 
 
 
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració a signar entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i els ens locals interessats per al finançament del transport 
escolar no obligatori del curs escolar 2022-2023, que seguidament es transcriu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE 
__________ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI CURS 2022/2023 
 
Tortosa,              de 2022 

 
REUNITS 

 
D'una part l’Il.lm. Sr. Xavier Faura Sanmartin, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
amb seu al carrer Barcelona, núm. 152 de la ciutat de Tortosa. 
 
De l'altra,  Alcalde-President de l’Ajuntament de / President de l’EMD de  
 

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni d’acord 
amb els respectius acords. 
 

MANIFESTEN 
 
I- El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport  per tal 
de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que la  finalitat del 
servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, 
quan concorrin alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o 
d'educació especial, proposat pel Departament d'Educació. 
 
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat 
concertat o d'educació especial privat concertat, proposat pel Departament. 
 
II- Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport escolar 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 2013. Aquest 
reglament, ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, disposa: 
 

Alumnes de transport NO obligatori 
 
Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic 
ordinari, proposat pel Departament d’Ensenyament, i que no s’han de desplaçar fora del 
seu municipi. 
 
Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s’han de desplaçar fora del seu 
municipi de residència per tal d’assistir al centre escolar, tindran garantit el transport 
escolar sempre i quan així ho disposi el Departament d’Ensenyament amb la 
corresponent dotació econòmica afectada. En cas que aquesta no sigui íntegra, es 
formalitzaran convenis de cofinançament amb agents públics i/o privats o, en el seu 
detriment, s’aplicarà l’ordenança reguladora d’aquest servei.  
 
Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no obligatori 
 



 

 

5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei 
d’acord amb la delegació de competències del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les modalitats 
següents: 
 
a) Ajuts individuals de desplaçament (AID). 
 
b) Contractació d’un servei de transport escolar per part del Consell Comarcal del Baix 
Ebre. 

 
5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que s’aplica en 
cada cas. Per fer-ho, es partirà del criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres 
factors que es tindran en compte seran: 
 
❑ Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
❑ Disseny de les rutes de transport escolar. 
❑ Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
❑ Accessibilitat dels vehicles. 
❑ Nombre de vehicles disponibles. 
❑ Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o parada. 
❑ Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 
 

 
Article 29. S’estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia d’usuari: 
. 

2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s’establirà anualment pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de l’execució de 
convenis formalitzats de finançament íntegre de la part no finançada del servei amb 
agents públics i/o privats o, en el seu detriment, per aplicació de l’ordenança reguladora 
directament als usuaris.  

 
 
III- Des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat  el servei de transport 
escolar per als alumnes que resideixen en el nucli de _____________ pertanyent al municipi de  
_________________i es desplacen als centres d’ensenyament secundari d’aquesta ciutat. 
 
IV- El Consell Comarcal del Baix Ebre, va aprovar en el seu dia el nou conveni amb el 
departament d’ensenyament de delegació de competències quant a la gestió del servei de 
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. D’acord amb la regulació establerta en aquest conveni les dotacions 
econòmiques que es transfereixen al consell comarcal es fixen per a un curs escolar mitjançant 
els corresponents convenis de finançament.  
 
V- El Departament d’Educació ha establert la necessitat de cofinançar el transport no obligatori. 
Així, els criteris per a l’elaboració de la proposta de finançament de la gestió dels serveis de 
transport i menjador escolar per al curs 2022-2023 que ha elaborat el Departament d’Educació, 
estableixen en el punt 2.3. “és manté l’aportació que han de fer els usuaris del transport escolar 
no obligatori. L’import unitari que ha de recaptar el consell comarcal per aquest servei queda 
establert entre un mínim d’1,5 euros i un màxim de 4 euros per alumne/a i dia de transport, que 
el consell comarcal aplicarà en funció del cost del servei i del finançament que li sigui assignat 
pel Departament. En el cas del cobrament mínim, al 2n germà se li assignarà un import d’1 euro 
per dia i a partir del 3r germà, 0,5 euros per dia. Per altres imports, dins de l’interval indicat, es 
faran les reduccions per germans de manera proporcional. Aquest alumnat haurà de fer front al 
pagament de l’import corresponent a tot el curs, no només pels dies que en faci ús. 
 
VI- L’Ajuntament de __________ afrontarà el pagament que els alumnes de _____________ 
que fan ús del servei i que són alumnes de transport escolar no obligatori, haurien d’abonar al 
Consell Comarcal per fer-ne ús. 
 
Per tot l’exposat, ambdues parts  



 

 

 
CONVENEN 

 
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre prestarà el servei de transport no obligatori per a 
alumnes que cursen ensenyament secundari que resideixen en el nucli de _____________, 
pertanyent al municipi de _________________, i es desplacen als centres d’ensenyament 
secundari d’aquesta ciutat. 
 
Segon- L’Ajuntament de ___________ / L’EMD de _____________, conscient del problema 
derivat de la manca de dotació pressupostària, assumirà el cost del servei que no sigui 
imputable al fons econòmics que destina el Departament d’Educació a aquest servei. 
 
 
Tercer- L’Ajuntament de ___________ / L’EMD de _____________, es reserva el dret a 
establir qualsevol sistema, admès en dret, de relació per tal de vincular les obligacions 
econòmiques entre la totalitat de famílies afectades i el propi ajuntament, com a entitat que 
assumeix l’obligació de copagament establerta pel Departament d’Educació. 
 
 
Quart.-  D’acord amb les disposicions de l’article 6 del Reglament del servei de transport de la 
comarca del Baix Ebre, per tal que els alumnes puguin fer ús d’aquest servei caldrà que 
presentin al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre la corresponent sol·licitud 
d’utilització del servei, d’acord amb el model que disposa aquest reglament. 
 
 
Cinquè. Atenent a l’ús del transport realitzant en cursos anteriors i als compromisos adquirits, 
el Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix l’obligació de contractar el següent transport:  
 
Ruta _________:  ____ vehicle: Previsió inicial  _______alumnes 
  
El Consell Comarcal del Baix Ebre no podrà disposar de més vehicles, tret que estiguin 
totalment finançats pels alumnes o pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
De la mateixa manera, si és produeix una reducció del nombre d’alumnat, el Consell Comarcal 
procurarà ajustar el nombre de places dels vehicles per tal de racionalitzar la despesa.  
 
 
Sisè-  La previsió de despesa que haurà d’assumir l’Ajuntament de _____________ / l’EMD de 
______________________ per al curs 2022 2023 pel que respecta al transport no obligatori és 
de ___________euros. Aquesta despesa s’ha calculat en base a la relació d’alumnes que 
figura com a annex al present conveni, i per un total de 180 dies previstos per al curs escolar 
2022-2023. 
 
Si durant el curs escolar es produeix un augment en el nombre d’usuaris, es procedirà a 
l’actualització de dades que inclourà la corresponent modificació de la despesa. Aquestes 
dades es reflectiran en un annex al present conveni. 
 
Els pagaments s’efectuaran de la manera següent: 
 
1r pagament – 15 dies següents a la signatura del conveni. 
2n pagament – a la finalització del curs escolar 2022-2023, previst per al 22 de juny de 2023. 
 
 
Setè-  Si a data 31 de desembre no s’ha produït el primer pagament acordat per part de 
l’Ajuntament, el Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el termini de 
10 dies després de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància. 
 
En tot, abans de la signatura d’un nou conveni de col·laboració, l’Ajuntament, haurà d’haver 
abonat la totalitat de l’import del conveni del curs anterior al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 



 

 

 
Vuitè- Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, amb efectes des del primer 
dia del curs escolar 2022/2023 i amb efectes únicament per a aquest curs. 
 
I perquè consti ambdues parts signen el present document, en el lloc i la data expressats a 
l’inici. 

 
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 14è.- Expedient 1046/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
ens locals de la comarca per a finançament del transport escolar post obligatori, 
curs 2022-2023 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport 
per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa que 
els consells comarcals assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del 
servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació 
obligatòria, quan concorri el fet que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de 
residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel 
Departament d’Educació o bé que  hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de 
residència a un centre ordinari privat concertat o d'educació especial privat concertat, 
proposat pel Departament.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament d’Educació tenen signat un 
conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar 
i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 
Els Criteris per a l’elaboració de la proposta de finançament de la gestió dels serveis 
de transport i menjador escolar per al curs 2022-2023 que ha elaborat el Departament 
d’Educació, estableix en el seu punt 2.3, “els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no 
universitaris, només podran utilitzar el servei de transport si existeixen places lliures. Aquest 
alumnat sempre haurà d’abonar l’import establert per als usuaris de transport escolar no 
obligatori. L’import unitari que ha de recaptar el consell comarcal per aquest servei queda 
establert entre un mínim d’1,5 euros i un màxim de 4 euros per alumne/a i dia de transport, que 
el consell comarcal aplicarà en funció del cost del servei i del finançament que li sigui assignat 
pel Departament. En el cas del cobrament mínim, al 2n germà se li assignarà un import d’1 euro 
per dia i a partir del 3r germà, 0,5 euros per dia. Per a altres imports, dins de l’interval indicat, 
es faran les reduccions per germans de manera proporcional. Aquest alumnat haurà de fer front 
al pagament de l’import corresponent a tot el curs, no només pels dies que en faci ús.” 

 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha mostrat repetidament la seva voluntat de 
solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels alumnes d’ensenyament 
postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els centres 
d’ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell i així 
consta en el vigent reglament del servei de transport escolar. 
 
Amb aquesta voluntat de facilitar al màxim el servei a tots els estudiants, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un model de conveni a signar amb els ens locals 
que tinguin alumnes del seu municipi que fan ús del servei i que són alumnes de 
transport escolar postobligatori. 
 
Atès que per tal d’instrumentar aquesta relació cal la signatura del corresponent 
conveni, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa 



 

 

comarcal d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 25 consellers presents, adopta els següents ACORDS: 
 
 
 
 
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de transport als alumnes 
d’ensenyament postobligatori, curs 2022-2023, que seguidament es transcriu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE ---------------------- PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES 
D’ENSENYAMENT POST OBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2022/2023 
 
Tortosa, ---------  
 
D'una part l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartin,  president del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb 
seu al carrer Barcelona, núm. 152 de la ciutat de Tortosa. 
 
De l'altra l'Il.lm. Sr. ------------------------------ Alcalde-President de l'Ajuntament de ----------- 
 

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni d'acord 
amb els respectius acords. 

EXPOSEN 
 
1. El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal 
de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa que els consells 
comarcals assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del servei escolar de 
transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorri el 
fet que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o 
d'educació especial, proposat pel Departament d'Educació o bé que hagin de desplaçar-se fora 
del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat o d'educació especial privat 
concertat, proposat pel Departament. Aquest transport està finançat íntegrament pel 
Departament d’Educació. 
 
2. Per aplicació d’aquesta normativa, són alumnes de transport post obligatori aquells alumnes 
que cursin estudis d’ensenyament post obligatori en un centre públic ordinari o en un centre 
privat concertat, que s’hagin d’escolaritzar fora del seu municipi de residència. 
 
3. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei. Malgrat 
això, ha mostrat repetidament la seva voluntat de solucionar la problemàtica de la dificultat de 
transport dels alumnes d’ensenyament post obligatori de les poblacions que tenen alumnes 
escolaritzats en els centres d’ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel 
Consell, mitjançant una solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la 
despesa d’aquest transport. 
 
4. En relació a aquesta tipologia de transport, el reglament del servei de transport escolar a la 
comarca del Baix Ebre, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en la sessió de data 26 de juliol 
de 2013. disposa: 

 
Art. 7. Obligatorietat de prestació del servei de transport postobligatori 
 
7.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei 
d’acord amb la delegació de competències del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant la modalitat de 
servei de transport escolar compartit. 
 



 

 

7.2. Els alumnes d'ensenyament post obligatori podran fer ús del transport escolar en els 
següents casos: 
 
Quan l’ajuntament de la població on viuen, a l’inici del curs escolar, hagi signat el conveni 
corresponent amb el Consell Comarcal i, alhora, existeixen places vacants un cop 
s’hagin cobert les necessitats de transport dels alumnes obligatoris. 
 
Quan l’interessat satisfaci el preu fixat per l’ordenança reguladora del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, sense necessitat de signar conveni amb l’ajuntament.  
 
7.3. El servei de transport escolar compartit consisteix en l’optimització dels transports 
obligatoris i no obligatoris ja existents, destinant les places lliures a alumnes 
d’ensenyaments post obligatori. En termes generals, no es podran modificar els horaris, 
el trajecte, la durada o les parades establertes per realitzar el transport post obligatori. 
 
7.4. Es tindrà en compte el criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres factors 
que es tindran en compte seran: 
 

❑ Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar. 
❑ Disseny de les rutes de transport escolar. 
❑ Trajecte i durada de les rutes de transport escolar. 
❑ Accessibilitat dels vehicles. 
❑ Nombre de vehicles disponibles. 
❑ Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta. 

Article 8. Procediment de sol·licitud 

 
8.1. En cas que el Consell Comarcal hagi establert una ruta de transport escolar 
postobligatòria, l’alumne podrà sol·licitar fer ús del servei de transport escolar presentant 
la pertinent sol·licitud a l’ens comarcal (annex1) abans que finalitzi el període establert a 
tal efecte (31 de juliol). Només s’acceptaran sol·licituds a partir d’aquesta data quan 
s’aporti documentació justificativa del motiu de l’incompliment del termini. 
 
8.2. El preu del servei i la modalitat de pagament serà el fixat a l’ordenança reguladora 
del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 
Per tot l’exposat, ambdues parts 

CONVENEN 
 
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de facilitar el transport dels alumnes 
d’ensenyament post obligatori de la comarca,  sempre i quan restin places vacants en les rutes 
de transport escolar un cop s’hagi fet l’assignació pertinent de places entre els alumnes que es 
considerin de transport obligatori perquè canvien de municipi per assistir al centre escolar 
referenciat pel Departament d’Educació per dur a terme els estudis obligatoris utilitzant les 
places vacants, si és el cas, de les rutes de transport escolar obligatori gestionades pel Consell 
Comarcal. 
 
Segon- Els alumnes usuaris d’aquest transport estarien obligats a satisfer l’import fixat pel 
Departament d’Educació en el document de “Criteris per a l’elaboració de la proposta de 
finançament de la gestió dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2022-2023” 
que estableix en el seu punt 2.3. “els alumes d’ensenyaments post obligatoris no universitaris, 
només podran utilitzar el servei de transport si existeixen places lliures. Aquest alumnat sempre 
haurà d’abonar l’import establert per als usuaris de transport escolar no obligatori. L’import 
unitari que ha de recaptar el consell comarcal per aquest servei queda establert entre un mínim 
d’1,5 euros i un màxim de 4 euros per alumne/a i dia de transport, que el consell comarcal 
aplicarà en funció del cost del servei i del finançament que li sigui assignat pel Departament. En 
el cas del cobrament mínim, al 2n germà se li assignarà un import d’1 euro per dia i a partir del 
3r germà, 0,5 euros per dia. Per a altres imports, dins de l’interval indicat, es faran les 
reduccions per germans de manera proporcional. Aquest alumnat haurà de fer front al 
pagament de l’import corresponent a tot el curs, no només pels dies que en faci ús”. 



 

 

 
Tercer- L’ajuntament de ................, si ho considera oportú, podrà sol·licitar als alumnes del seu 
municipi l’aportació d’una part del cost, encarregant-se de tota gestió econòmica sobre la qual, 
el Consell Comarcal del Baix Ebre no té cap tipus d’intervenció. 
 
Quart- La previsió despesa que haurà d’assumir l’Ajuntament de _____________ per al curs 
2022-2023 pel que respecta al transport post obligatori és de 2.904,00 euros. Aquesta despesa 
s’ha calculat en base a la relació d’alumnes que figura com a annex al present conveni, i per un 
total de 180 dies previstos per al curs escolar 2022-2023. 
 
Si durant el curs escolar es produeix un augment en el nombre d’usuaris, es procedirà a 
l’actualització de dades que inclourà la corresponent modificació de la despesa. Aquestes 
dades es reflectiran en un annex al present conveni. 
 
Els pagaments s’efectuaran de la manera següent: 
 
1r pagament:  50% de l’import als15 dies següents a la signatura  
2n pagament: a la finalització del curs 2022-2023, el 22 de juny de 2023. 
 
L’Ajuntament de ___________, efectuarà els pagaments al compte del Consell Comarcal del 
Baix Ebre (ES41 2100 0019 46 0200530167) 
 
Cinquè- Si a data 31 de desembre no s’ha produït el primer pagament acordat per part de 
l’Ajuntament, el Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el termini de 
10 dies després de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància. 
 
En tot, abans de la signatura d’un nou conveni de col·laboració, l’Ajuntament, haurà d’haver 
abonat la totalitat de l’import del conveni del curs anterior al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
  
Sisè-  Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, amb efectes des del primer 
dia del curs escolar 2022/2023 i amb efectes únicament per a aquest curs. 

 
Segon- Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca afectats pel 
transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori, amb indicació de la quantitat 
prevista per aquesta despesa. Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de 
calcular l’import de la previsió d’aquesta despesa són els dies lectius totals per el 
nombre d’alumnes de cada municipi i pel preu que el Departament d’Educació ha fitxat 
en els Criteris per a l’elaboració de la proposta de finançament de la gestió dels 
serveis de transport i menjador escolar per al curs escolar 2022-2023. 
 

Punt 15è.- Propostes d'urgència 

 
No es presenten propostes d’urgència 
 
PUNT 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes 
 
No es produeix cap intervenció 
 
 
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 13:40 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. 
 


