ACTA 10/2021 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Tomàs Audí, Domingo

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviñó i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Vallespí Cerveto, Francesc
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
Sent les 13:30 hores del dia 29 d’octubre de 2021, es reuneixen sota la Presidència
del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a
terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat
convocada per Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de
data 26 d’octubre de 2021, sota el següent ordre del dia:
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PUNT 1r.- APROVACIO DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
PUNT 2n.- Expedient 1125/2021. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE
PRESIDÈNCIA
PUNT 3r.- Expedient 1038/2021. RATIFICACIO DE LA SOL·LICITUD DEL
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA I MAJORS 45 2021
PUNT 4t.- Expedient 1014/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE LA RATIFICACIÓ DE
LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ JOVES TUTELATS I
EXTUTELATS. CONVOCATÒRIA 2021
PUNT 5è.- Expedient 341/2020. Aprovació si s'escau, de l'acceptació de la
incorporació de les instal·lacions dels EB3 i EB4 al SISTEMA DE SANEJAMENT DE
L'AMETLLA DE MAR
PUNT 6è.- Expedient 723/2021. Aprovació si s'escau, de l'acceptació de la
incorporació de col·lector al SISTEMA DE SANEJAMENT D'ALFARA DE CARLES
PUNT 7è.- Expedient 1069/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI PER
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SOM MOBILITAT- PROJECTE COOPERACIÓ.
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I EL CONSORCI PER
AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIA
PUNT 8è.- Expedient 1074/2021. APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIO
DE CLAUSULES I ANNEX AL CONVENI GENERAL MITJANÇANT EL QUAL
S’ESTABLEIX LA REGULACIÓ DE LA DELEGACIÓ A FAVOR DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE DE LA GESTIÓ DE LES FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA I URBANÍSTICA EN ELS MUNICIPIS DE LA COMARCA
PUNT 9è.- Expedient 954/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIO
DEL REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA ALS ENS
LOCALS
PUNT 10è.- Expedient 869/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU DEL CONVENI PER A
REGULAR L'ICIF, A SIGNAR ENTRE EL CONSELL COAMRCAL DEL BAIX EBRE I
L'INSTITUT CATALÀ DE L'ACOLLIMENT I DE L'ADOPCIÓ, PER A L'EXERCICI 2022
PUNT 11è.- Expedient 1092/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DEROGACIO
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ DE
PUBLICITAT ESTÀTICA A LA VIA VERDA I A LA VIA CICLOTURISTA DEL BAIX
EBRE
PUNT 12è.- Expedient 871/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ATORGAMENT
DE COMPATIBILITAT A PERSONAL LABORAL PER A EXERCICI DE PROFESSIÓ
EN L'AMBIT PRIVAT
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PUNT 13è.- Expedient 1086/2021. APROVACIÓ SI S'ESCAU, DEL 10È EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021.
PUNT 14è.- Expedient 1063/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS CONVENIS A
SIGNAR AMB ENTITATS LOCALS DE LA COMARCA PER AL FINANÇAMENT DEL
TRANSPORT NO OBLIGATORI. CURS 2021-2022
PUNT 15è.- Expedient 1064/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS CONVENIS A
SIGNAT AMB ENTITATS LOCALS DE LA COMARCA PER AL FINANÇAMENT DEL
TRANSPORT POST OBLIGATORI. CURS 2021-2022
PUNT 16è.- Expedient 1053/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DECLARACIO
DE BENS D'INTERES LOCAL DE LES COVES DE BENIFALLET
PUNT 17è.- Expedient 1049/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS CONVENIS A
SIGNAR AMB ENTITATS LOCALS DE LA COMARCA PER AL DESENVOLUPAMENT
DELS PLANS LOCALS DE JOVENTUT 2021
PUNT 18è.- Expedient 1061/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PRORROGA
DE L'USDEFRUIT ATORGAT A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA SOBRE EL LLAGUT
LO SIRGADOR
PUNT 19è.- Expedient 1280/2019. APROVACIO, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DE LA DEDICACIÓ DEL CONSELLER SR. DAVID POY
PUNT 20è.- Expedient 1124/2021. MOCIÓ EN DEFENSA DELS REPRESALIATS I
CÀRRECS PÚBLICS ENCAUSATS PER L’1 D’OCTUBRE
PUNT 21è.- PROPOSTES D'URGÈNCIA
PUNT 22è.- 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 les actes de les sessions anteriors.
Atès que els senyors consellers, coneixen les actes de les sessions de data 24 de
setembre i 14 d’octubre, pel fet que s’han distribuït prèviament; les sotmeten a votació
ordinària i s’aproven, per unanimitat dels consellers comarcals presents, es actes
08/2021 de la sessió ordinària de data 24 de setembre de 2021 i 09/2021 de la sessió
extraordinària i urgent de data 14 d’octubre.

3

PUNT 2n. Expedient 1125/2021. Donar compte de resolucions de Presidència.
Nom

Expedient

RP 2021-0270

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
1112/2021 --Contractació Nerea Vallespi Borrull,
treballadora social Ebasp --

RP 2021-0269

SIA 2126768 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1097/2021 1097/2021
--Expedient per a l'aprovació de la despesa plurianual obra
Tivenys -SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 926/2021
--Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIONS DE
926/2021
MONITORES I EMPLATADORES MENJADOR ESCOLAR,
CURS2021-2022 --

RP 2021-0268

1112/2021

RP 2021-0267

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
16/2021 -- Múltiples interessats -- Programa Treball i
Formació Conv. DONA iCOOR 2020_Execució --

RP 2021-0265

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 986/2021 –
986/2021
Omissió Funció Interventora encàrrec gestió BEI formació
Programa Treball iFormació -- Línia DONA.

RP 2021-0266

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 986/2021 –
986/2021
Omissió Funció Interventora encàrrec gestió BEI formació
Programa Treball iFormació -- Línia JOVES

RP 2021-0264

110 PERSONAL -- Expedient 2259/2018 -- 47822479M
Montse Subirats Gisbert, 47822479M Montse subirats
Gisbert -- Reducció 1/3jornada Montse Subirats per cura de
fill menor a partir del 02-10-2018

RP 2021-0263

RP 2021-0262

RP 2021-0261

RP 2021-0260

16/2021

2259/2018

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 726/2021 –
Omissió Interventora rècarregues Targetes Solidàries. -- 1a 726/2021
recàrrega 2aadjudicació.
SIA 2126722 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 745/2020 -S0811001G Generalitat Barcelona -- ADDENDes 2020
AL CONTRACTE PROGRAMA EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES 2020:
RENUNCIA A . 2a. Addenda covid -SIA 2165410 -- Expedient 1041/2021 -- B83115584 ENI
IBERIA, SLU -- PROCEDIMENT DE CANVI DE
TITULARITAT DE L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT
D'AIGÜES RESIDUALS - ENIIBERIA SLU (AUTOPISTA
AP-7) CISTERNES -SIA 2165410 -- Expedient 1041/2021 -- B83115584 ENI
IBERIA, SLU -- PROCEDIMENT DE CANVI DE
TITULARITAT DE L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT
D'AIGÜES RESIDUALS - ENIIBERIA SLU (AUTOPISTA
AP-7) CISTERNES --

745/2020

1041/2021

1041/2021
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RP 2021-0259

RP 2021-0258

RP 2021-0257

RP 2021-0256

RP 2021-0254

RP 2021-0255

RP 2021-0253

RP 2021-0250

SIA 2165410 -- Expedient 1041/2021 -- B83115584 ENI
IBERIA, SLU -- PROCEDIMENT DE CANVI DE
TITULARITAT DE L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT
D'AIGÜES RESIDUALS - ENIIBERIA SLU (AUTOPISTA
AP-7) CISTERNES -SIA 2165410 -- Expedient 1041/2021 -- B83115584 ENI
IBERIA, SLU -- PROCEDIMENT DE CANVI DE
TITULARITAT DE L'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT
D'AIGÜES RESIDUALS - ENIIBERIA SLU (AUTOPISTA
AP-7) CISTERNES -SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
1051/2021 -- Contractació interinatge educadora social
servei diürn SISf Encinas -SIA 2165410 -- Expedient 1030/2021 -- Q4367035E
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE
LA DRETA DE L'EBRE --PROCEDIMENT
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS
CAMIO CISTERNA - ABOCAMENT CASA DELS
GUARDES ASSUT I CASILLA ROQUETES -SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 625/2021 - Múltiples interessats -- CONTRACTE DE RELLEU.
JUBILACIO PARCIAL FRANCESC LUQUE CRESPILLO -SIA 2165410 -- Expedient 1030/2021 -- Q4367035E
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE
LA DRETA DE L'EBRE --PROCEDIMENT
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS
CAMIO CISTERNA - ABOCAMENT CASA DELS
GUARDES ASSUT I CASILLA ROQUETES --

1041/2021

1041/2021

1051/2021

1030/2021

625/2021

1030/2021

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 625/2021 625/2021
- Múltiples interessats -- CONTRACTE DE RELLEU.
JUBILACIO PARCIAL FRANCESC LUQUE CRESPILLO -SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 926/2021
--Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIONS DE
926/2021
MONITORES I EMPLATADORES MENJADOR ESCOLAR,
CURS2021-2022 --

RP 2021-0251

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 726/2021 – 726/2021
Omissió Interventora rècarregues Targetes Solidàries. -- 1a
recàrrega.

RP 2021-0252

SIA 2126668 -- 110 PERSONAL -- Expedient 570/2021 -40911293C ROSA MARÍA RODRIGUEZ RODRIGUEZ -Jubilació treballadorafamiliar Rosa Maria Rodríguez
Rodríguez --

RP 2021-0249

SIA 2165410 -- Expedient 822/2021 -- P4313500C
Ajuntament Roquetes -- PROCEDIMENT RENOVACIO
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS FANGS DE L'EDAR PILANS -AJUNTAMENT DE
ROQUETES --

570/2021

822/2021
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RP 2021-0248

RP 2021-0247

RP 2021-0246

RP 2021-0245

RP 2021-0244

RP 2021-0243

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 91/2021 –
Omissió de la funció interventora en l'expedient
d'adjudicació de les AIM --Escoles Riumar i Lligallo del
Gànguil de febrer a juny.

91/2021

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
705/2021 -- Múltiples interessats -- SOL·LICITUD
SUBVENCIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES DE GARANTIA
JUVENIL. CONVOCATÒRIA 2021.JENP_2021 --

705/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
832/2021 -- FRANCESC SOLE TASIAS -- Contractació
treballadorfamiliar Francesc Sole Tasias --

832/2021

SIA 2165410 -- Expedient 968/2021 -- B43946284
EUROPEA DE INVERSIONES Y CAPITALES 2005
SOCIEDAD LIMITADA -- PROCEDIMENT
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS
CAMIO CISTERNA - BUFFET LA GAYA, DELTEBRE --

968/2021

SIA 2126659 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1009/2021 -Contractació TS. Sra. Sònia Colomé Estrada interina per
substitucióIT Sra. Joana Bort. --

1009/2021

SIA 2126669 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 919/2021 -SANDRA GOMEZ CASTELLA -- PECT
EBREBIOTERRITORI- SANDRA GÓMEZ. ASSIGNACIÓ
DE FUNCIONS ASSOCIADES AL PECT --

919/2021

RP 2021-0242

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
771/2021 --47938429N NURIA ROIG PAGA -- Contractació
educadora socialNuria Roig Paga substitució Anna
Casanova --

RP 2021-0241

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

RP 2021-0240

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
705/2021
705/2021-- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ JOVES EN
PRÀCTIQUES DE GARANTIA JUVENIL. CONVOCATÒRIA
2021. JENP_2021 --

RP 2021-0238

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
454/2021 -- ALVARO DOBARRO TORRES -- Contractació
AlvaroDobarro Torres, educador social servei intervencio
socioeducatiu-servei diürn --

RP 2021-0239

RP 2021-0237

771/2021

843/2021

454/2021

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
705/2021
705/2021 -- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ JOVES EN
PRÀCTIQUES DE GARANTIA JUVENIL. CONVOCATÒRIA
2021. JENP_2021 -SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 986/2021 –
986/2021
Omissió Funció Interventora encàrrec gestió BEI formació
Programa Treball iFormació línia COVID. -6

RP 2021-0236

SIA 2126637 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
821/2021 -- Premi Emprenedoria 2021 --

821/2021

RP 2021-0235

SIA 2165366 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 992/2021 -Sandra Gómez Castellà -- SANDRA GOMEZ CASTELLA.
REDUCCIO DE JORNADA PER CURA DE FILL --

992/2021

SIA 2126598 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 554/2020 - CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS AIXECAMENT SUSPENSIO DEL'ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS TURISTICS --

554/2020

RP 2021-0233

SIA 2165359 -- 450 TURISME -- Expedient 969/2021 -sol accésmotoritzat al medi natural, per part de
l'entitat Aneto Travel--

969/2021

RP 2021-0232

SIA 2165359 -- 450 TURISME -- Expedient 969/2021 –
CLASSICS RENT SERVICES XXI SOCIEDAD LIMITADA -sol.licitud accésmedi natural

969/2021

RP 2021-0231

SIA 2165373 -- 110 PERSONAL -- Expedient 946/2021 -47828632V LORENA IGLESIAS CREUS -- Baixa voluntària
Lorena IglesiasCreus Treball i Formació Línia Dona (21-92021) --

RP 2021-0230

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

81/2021

RP 2021-0229

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

81/2021

RP 2021-0228

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

81/2021

RP 2021-0234

946/2021

PUNT 3r. Expedient 1038/2021. RATIFICACIO DE LA SOL·LICITUD DEL
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA DONA I MAJORS 45 2021
La resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, obre la convocatòria per a l’any
2021 destinada a la concessió de subvencions de la línia MG45 i la línia DONA i
l’actuació d’acompanyament del Programa Treball i Formació, amb bases reguladores
aprovades a l’ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre i la resolució EMT/2859/2021,
de 17 de setembre
Les persones destinatàries del Programa són dones en situació d’atur inscrites com a
Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO) víctimes de violència masclista, amb
preferència de les dones que siguin mares monoparentals; dones inscrites al servei
d’ocupació de Catalunya com a DONO, com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos
anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació, amb
priorització de les dones monoparentals i dones que no tinguin la cotització suficient
perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació;
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i la línia MG45, destinades a persones de 45 anys o mes que estiguin en situació
d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
El nombre de contractes pre-assignats són a jornada completa amb una duració de 12
mesos (4 contractacions a la línia DONES) i 4 contractacions a la línia MG45: amb una
subvenció de 1.619,50 euros mensuals i una subvenció total de 19.434,00 euros (12
mesos). En el cas dels Consells Comarcals les actuacions seran de caràcter
supramunicipal i amb les competències del propi consell.
Pel que fa a les accions d’acompanyament, la subvenció per a la convocatòria 2021 es
de 134 hores per contracte, sent l’hora d’acompanyant de 22,07 euros . El total de la
subvenció per a les accions d’acompanyament és de 23.626,88 euros, associada a 8
contractes. 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
Per tot l’exposat, El Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la comissió
informativa comarcal d’activació econòmica i esports, per unanimitat dels 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/2859/2021, de 17 de setembre, que obre la
convocatòria per a l’any 2021 destinada a la concessió de subvencions de la línia
MG45 i la línia DONA i l’actuació d’acompanyament del Programa Treball i Formació,
amb bases reguladores aprovades a l’ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre i la
resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, d’acord amb el següent detall:
LÍNIA MG45
Accions Formatives

Contractacions de 12 mesos

Tipus
d'Acció
Forma.

Codi de
l'Acció
Forma.

Imp. hora

Dura.hores

Cont.

Subvenció a les
Accions
Formatives

Transv.

Formació
Transversal

8,11

30

4

973,2

Transv.

Formació
Transversal

7,62

20

4

609,6

Transv.

Formació
Transversal

7,62

20

4

609,6

Subvenció a les
Accions d'Exper.
Laboral

Subvenció
Total

77.736,00

79.928,4

79.928,4
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LÍNIA DONA
Accions Formatives

Contractacions de 12 mesos

Tipus
d'Acció
Forma.

Codi de
l'Acció
Forma.

Imp. hora

Dura.hores

Cont.

Subvenció a les
Accions
Formatives

Transv.

Formació
Transversal

8,11

30

4

973,2

Transv.

Formació
Transversal

7,62

20

4

609,6

Transv.

Formació
Transversal

7,62

20

4

609,6

Subvenció a les
Accions d'Exper.
Laboral

Subvenció
Total

77.736,00

79.928,4

79.928,4

ACCIONS ACOMPANYAMENT
Nombre de
Tècnics/ques

Imp. hora

H./particip.

Total hores (8
particip.)

Cost Laboral

Subvenció

1

22,04

134

1072

23.626,88

23.626,88

TOTAL

23.626,88

L’import total de la subvenció sol.licitada és de 183.483,68 euros
Segon. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència per
signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat.

PUNT 4t.- Expedient 1014/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE LA RATIFICACIÓ
DE LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ JOVES TUTELATS
I EXTUTELATS. CONVOCATÒRIA 2021
La resolució EMT/2870/2021, de 17 de setembre, obre la convocatòria per a l'any
2021 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.
L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és proporcionar experiències professionals
a un sector jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per

9

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 21 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),
Pel que fa a la contractació, la subvenció és de 1.619,50 euros mensuals, amb un
import anual per contracte de 12 mesos de 19.434,00 euros.
Pel que fa a les accions de coordinació i suport tècnic, la durada està prevista en 13
mesos, amb un import per hora d’acompanyament de 22,04 euros, amb un màxim de
1.860 hores de coordinació, que suposarien una despesa de 40.994,40 euros.
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.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Comarcal d’Activació Econòmica, sotmet l’assumpte a votació ordinària i
per unanimitat dels 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 244.772,40 € i sol·licitar la subvenció pel mateix import, d’acord amb el
següent detall:
LÍNIA
Accions Formatives
Tipus
d'Acció
Forma.

Codi de
l'Acció
Forma.
ADG:
Tècniques
per parlar
en públic

Contractacions de 12 mesos

Imp.
hora

Dura.
hores

7,62€

60

8,11€

60

Transv.
IFC:
Competèn
cies
digitals

JOVES

Cont.

Subvenció a
les Accions
d'Exper.
Laboral

Subvenció
Formació

10

194.340,00€

9.438,00€

10

bàsiques

TOTAL

203.778,00€

LÍNIA COOR
Nombre de
Tècniques

10 participants /Hores
d’Atenció

Subvenció

1

1860

40.994,40
TOTAL

40.994,40€

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 341/2020. Aprovació si s'escau, de l'acceptació de la
incorporació de les instal·lacions dels EB3 i EB4 al SISTEMA DE SANEJAMENT
DE L'AMETLLA DE MAR
Amb data 27 d’octubre de 1999, l’Alcalde-President de l’Ajuntament i el President del
Consell Comarcal del Baix Ebre van signar un conveni per raó del qual 'Ajuntament de
l’Ametlla de Mar cedia al Consell Comarcal del Baix Ebre les instal·lacions i terreny
afectats de les seves estacions de pre-tractament i emissaris d'aigües residuals, per tal
que la corporació comarcal exercís, per delegació, les competències municipals en
matèria de sanejament d'aigües i en matèria de control d'abocaments produïts per activitats classificades a la xarxa de clavegueram, en els termes establerts en el "Reglament
guia de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram".
Posteriorment, l’any 2007, , es va incorporar el sistema de sanejament de la urbanització
“Marina Sant Jordi” ubicada al terme municipal de l’Ametlla de Mar
Així, en l’apartat primer del conveni d’octubre de 1.999, es fa constar que en un
document annex, s’incorpora el detall de les instal·lacions i terrenys afectats de les
seves estacions de pretractament i emissaris d’aigües residuals que eren àmbit del
conveni.
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, considera oportú ampliar aquesta delegació de
competències arran l’execució de l’obra “Millora de Col·lectors en Alta de L’Ametlla de
Mar” que es va recepcionar en data 7/7/2021 i que aporta les noves estacions de
bombament EB3, EB4 juntament amb els seus respectius col·lectors d’impulsió i
connexió.
En el marc de la delegació atorgada, amb data 29.07.2021, l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar ha acordat modificar l’annex de l’esmentat conveni per incorporar al mateix els
sistemes de sanejament resultants de l’obra “Millora de Col·lectors en Alta de l’Ametlla
de Mar” recepcionada el 7/7/2021.
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Per tot l’exposat, el Ple del Consell coneix el dictamen de la Comissió Informativa
Comarcal de Gestió Ambiental i sector primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària i,
per unanimitat dels membres presents, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la delegació atorgada per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de les
noves estacions de bombament EB3, EB4 juntament amb els seus respectius
col·lectors d’impulsió i connexió.
Segon.- Aprovar el nou redactat de l’Annex al conveni de delegació de funcions en
matèria de gestió de sanejament d'aigües signat amb data 27 d’octubre de 1999 entre el
Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de l’Ametlla de Mar, que figura tot seguit
Tercer. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 6è.- Expedient 723/2021. Aprovació si s'escau, de l'acceptació de la
incorporació de col·lector al SISTEMA DE SANEJAMENT D'ALFARA DE CARLES
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària de data 11 de març de 2011, va
acordar acceptar la delegació, aprovada per l’Ajuntament d’Alfara de Carles de les
seves 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)
L’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat al Consell Comarcal del Baix Ebre que les
obres de reparació del tram 1 de col·lector d’Alfara de Carles van ser recepcionades
en data 24 de març de 2021. L’actuació ha consistit en la construcció d’un nou tram de
col·lector de PEAD DN400 de 438m de longitud, i de dos sobreeixidors per admetre
una dilució màxima 1:5, un en cadascuna de les connexions dels punts d’abocament
L’Ajuntament d’Alfara de Carles ha de delegar al consell les competències del
sanejament d’aquestes instal·lacions. El consell ha d’acceptar les competències i s’ha
de procedir a la modificació de l’Annex 1 del “Conveni de delegació de funcions en
matèria de gestió de sanejament d’aigües residuals entre el consell comarcal del Baix
Ebre i l’Ajuntament de l’Alfara de Carles”.
Per tal d’agilitzar la tramitació de l’expedient, es proposa a l’Ajuntament d’Alfara de
Carles lasignatura del document regulador d’aquesta delegació.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell, després 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 membres presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Traslladar a l’Ajuntament d’Alfara de Carles la voluntat del Consell Comarcal
del Baix Ebre d’acceptar la delegació de les competències del sanejament de les
instal·lacionsdel tram 1 de col·lector
12

Segon. Aprovar l’Annex que s’incorpora al conveni regulador de la delegació que figura
tot seguit. La signatura dels documents es produirà un cop l’Ajuntament d’Alfara de
Carles hagi acordat la delegació i hagi aprovat el document. La signatura dels
documents produirà l’efecte d’acceptació de la delegació.
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament d’Alfara de Carles, i facultar el President
del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest
acord

PUNT 7è.- Expedient 1069/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI PER
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SOM MOBILITAT- PROJECTE COOPERACIÓ.
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I EL CONSORCI
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIA
“El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià és una entitat sense
finalitat de lucre, que té per objectiu, entre altres, fomentar la innovació, el dinamisme
empresarial i l’emprenedoria.
El Programa d’Actuació Comarcal del Baix Ebre 2018-2021, preveu assolir els
objectius estratègics que permetin situar a la comarca idòniament per afrontar el futur
amb garanties d’eficiència i eficàcia, d’interrelació i cooperació, de cohesió social, de
dinamització econòmica i de sostenibilitat.
En aquest marc d’actuació general el Consell Comarcal del Baix Ebre treballa des de
fa molts anys per potenciar la mobilitat sostenible en diverses accions: implantació de
punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la seu comarcal, a la seu al viver, a diferents
llocs de la via verda, i amb l’adquisició de vehicles elèctrics per a serveis comarcals,
entre d’altres.
Tant el Consorci BEMO com el Consell Comarcal, en l’àmbit de les seves respectives
competències, tenen la voluntat de col·laborar en el projecte de cooperació catalana
Territori Resilient “ENFOCC,” destinat a promoure la sostenibilitat i la transició cap al
canvi de model energètic als territoris rurals i col·laborar en la contractació de mobilitat
elèctrica compartida, com a prova pilot per a la comarca del Baix Ebre, en el marc del
projecte de cooperació.
En el marc d’aquest Projecte es presenta la possibilitat de desenvolupar una acció de
mobilitat compartida a través de Som Mobilitat, SCCL, per tal, entre d’altres, impulsar
un servei de mobilitat elèctrica compartida al territori que complementa altres
polítiques de mobilitat sostenible impulsades, contribuint a reduir el parc de vehicles i
facilitant la recuperació d’espai per les mobilitats més sostenibles. La implantació
d’aquest projecte es du a terme mitjançant la signatura d’un contracte de lloguer de
vehicle amb SOM MOBILITAT, SCCL.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Comarcal de Gestió Ambiental i sector primari, per unanimitat dels 24
membres presents, adopta els següents ACORDS:
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Primer. Aprovar el conveni de col.laboració a signar amb el Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (Consorci BEMO), per implementar la prova
pilot de mobilitat compartida a la comarca del Baix Ebre en el marc del projecte
Territori Resilient “Enfocc”. La col.laboració es vehicula a través de la signatura d’un
contracte de lloguer d’un cotxe a SOM MOBILITAT, SCCL, el text del qual s’adjunta al
present dictamen
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià, i facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
BAIX EBRE I MONTSIÀ I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER COL·LABORAR
EN LA CONTRACTACIÓDE MOBILITAT ELÈCTRICA COMPARTIDA.
REUNITS
D’una part, el Sr. Roger Aviñó Martí, President del Consorci per al Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià amb DNI 47822444Q , en exercici de les atribucions que corresponen a la
presidència segons els seus estatuts.
De l’altra, el Sr. Xavier Faura Sanmartin, President del Consell Comarcal del Baix Ebre amb
DNI 40921769P, en exercici de les atribucions que li atorga l’article 13.1.a) 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
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni
als efectes oportuns, i
EXPOSEN
I.
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià entitat sense finalitat de
lucre, que té per objectiu, entre altres, fomentar la innovació, el dinamisme empresarial i
l’emprenedoria.
II.
El Programa d’Actuació Comarcal del Baix Ebre 2018-2021, preveu assolir els objectius
estratègics que permetin situar a la comarca idòniament per afrontar el futur amb garanties:
Eficiència i eficàcia: aconseguir els objectius plantejats mitjançant la racionalització i utilització
dels recursos disponibles.
Interrelació i cooperació: fomentar la col·laboració entre les entitats públiques i privades de la
comarca que persegueixen objectius comuns.
Cohesió social: convertir la comarca del Baix Ebre en un territori integrador de la realitat social
existent, aplicant les polítiques socials i culturals adients que garanteixin els serveis d’atenció a
les persones.
Dinamització econòmica: assolir la viabilitat econòmica de la comarca impulsant i fomentant
l’activitat empresarial i comercial local, i la integració de la població en el mercat laboral local.
Sostenibilitat: crear un model de creixement econòmic i social que garanteixi les necessitats
actuals sense posar en risc els recursos i necessitats futures
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III.
En aquest marc d’actuació general el Consell Comarcal del Baix Ebre treballa des de fa
molts anys per potenciar la mobilitat sostenible en diverses accions
-Implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la seu comarcal
-Implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la seu al viver d’empreses
-Implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via verda
-Adquisició de vehicles elèctrics per a serveis comarcals
IV.- Ambdues parts en l’àmbit de les seves respectives competències tenen la voluntat de
col·laborar en el projecte de cooperació catalana Territori Resilient “ENFOCC” destinat a
promoure la sostenibilitat i la transició cap al canvi de model energètic als territoris rurals i
col·laborar en la contractació de mobilitat elèctrica compartida, com a prova pilot per a la
comarca del Baix Ebre, en el marc del projecte de cooperació.
V.
Dins del Projecte de cooperació Territori Resilient “ENFOCC es presenta la possibilitat
de desenvolupar una acció de mobilitat compartida a través de Som Mobilitat, SCCL, per tal de:
-

Impulsar un servei de mobilitat elèctrica compartida al territori que complementa altres
polítiques de mobilitat sostenible impulsades.

-

Contribuir a reduir el parc de vehicles facilitant la recuperació d’espai per les mobilitats
més sostenibles (anar a peu, en bicicleta i en transport públic).

-

Redueix la contaminació ambiental i les emissions de CO2

-

Possibilitar l’estalvi econòmic

-

Incorporar un nou model de mobilitat per als treballadors i treballadores.

VI.
La implantació d’aquest projecte es du a terme mitjançant la signatura d’un contracte de
lloguer de vehicle amb SOM MOBILITAT, SCCL
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest document, i
ACORDEN
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre el Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià i el Consell Comarcal del Baix Ebre per implementar la prova pilot de
mobilitat compartida a la comarca del Baix Ebre en el marc del projecte Territori Resilient
“Enfocc”.
La col.laboració es vehicula a través de la signatura d’un contracte de lloguer d’un cotxe a SOM
MOBILITAT, SCCL
Segon. Obligacions de les parts
1.
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià assumeix el cost del servei
de lloguer d’un vehicle elèctric per un termini de 12 mesos, amb un import màxim de 6.000,00
€ més IVA
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2.
Per raó del contracte signat, Som Mobilitat, SCCL posa a disposició del Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i del Consell Comarcal del Baix Ebre el vehicle que li
lliurarà pel termini que estableixi el document contractual
3.
El Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix l’ús temporal de vehicle per tal de
destinar- lo a les següents accions
. transport de treballadors comarcals en exercici de les seues funcions
. usos socials i/o privats , degudament regulats pel Consell Comarcal del Baix Ebre
4.
Les parts també donaran compliment a les obligacions derivades del contracte de
lloguer de vehicle elèctric que ambdues signaran amb SOM MOBILITAT, SCCL
Tercer. Seguiment i control de les actuacions
Per dur a terme el compliment satisfactori de les actuacions objecte d’aquest conveni, es podrà
realitzar reunions periòdiques o bé sempre quan ho sol·liciti una de les dues parts.
Aquestes reunions estaran formades, com a mínim, pel representant legal del Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i per una persona designada pel Consell Comarcal
del Baix Ebre.
Quart. Vigència del Conveni
La vigència d’aquest conveni serà fins el proper 31 d’octubre de 2022, no admeten pròrroga,
sense perjudici de que hi hagi un nou conveni entre les parts.
Cinquè. Extinció del Conveni
a)Per finalització de les actuacions previstes.
b)
Per resolució quan qualsevol de les parts incompleixi les obligacions establertes en
aquest, amb acreditació prèvia de la part denunciant.
c)Si, per qualsevol causa, fos impossible o innecessària l’execució de les seves activitats.
d)Per les causes generals establertes en la legislació vigent.
e)Per acord comú de les parts.
Sisè. 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.
Setè. 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 original 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 ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i en la data indicats en l’encapçalament.
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PUNT 8è.- Expedient 1074/2021. APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIO
DE CLAUSULES I ANNEX AL CONVENI GENERAL MITJANÇANT EL QUAL
S’ESTABLEIX LA REGULACIÓ DE LA DELEGACIÓ A FAVOR DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE DE LA GESTIÓ DE LES FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA I URBANÍSTICA EN ELS MUNICIPIS DE LA COMARCA
1. El Consell Comarcal del Baix Ebre té signat amb els Ajuntaments d’Alfara de
Carles, Aldover, Benifallet i Tivenys, un conveni per raó del qual aquesta ajuntaments
deleguen a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre la gestió de les funcions
d’assistència tècnica i urbanística del municipi, que comprèn l’exercici de les funcions
que la normativa administrativa local encarrega als tècnics municipals.
El redactat del conveni s’ajusta al conveni general mitjançant el qual s’estableix la
regulació de la delegació a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre de la gestió de
les funcions d’assistència tècnica i urbanística en els municipis de la comarca, que
comprèn l’exercici de les funcions que la normativa administrativa local encarrega als
tècnics municipals, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la sessió de
data 26.05.2017 i publicat en el BOPT de data 1 de setembre de 2017 - Número 170
Aquest document es va redactar i aprovar amb vocació de continuïtat i es va preveure
que la seva durada no quedava definida i restava subjecta a la voluntat de les parts.
Vist, però, que aquesta indeterminació no s’ajusta a la legalitat, es fa necessària la
modificació de l’articulat del conveni.
2. D’altra banda, el document compta amb un annex que disposa les hores de
prestació del servei, sense cap altre esment.
La nova realitat de prestació de serveis a través de teletreball o no presencial, fan
aconsellable definir el nivell de prestació als ajuntaments i la modalitat en que poden
prestar-se
3. La gerència ha mantingut reunions amb les alcaldesses i alcaldes dels
ajuntaments esmentats i han consensuat el nou redactat, per la qual cosa ha disposat
que, per Secretaria, s'emeti informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir, en relació amb la tramitació de la modificació dels convenis
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la comissió
informativa comarcal d’actuació sobre el territori, sotmet l’assumpte a votació ordinària
i per unanimitat dels membres presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Modificar la clàusula 9a i 10a del conveni general mitjançant el qual s’estableix
la regulació de la delegació a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre de la gestió de
les funcions d’assistència tècnica i urbanística en els municipis de la comarca, que
comprèn l’exercici de les funcions que la normativa administrativa local encarrega als
tècnics municipals, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la sessió de
data 26.05.2017 i publicat en el BOPT de data 1 de setembre de 2017 - Número 170
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ON DIU
CLÀUSULA 9a. Vigència
Aquesta relació jurídica produirà efectes des del dia que s’estableix en l’annex 1 i a partir
d’aquesta data s’iniciarà el servei regulat per aquest conveni de col·laboració i, s’estableix
amb una durada indefinida.
CLÀUSULA 10a. Resolució
Malgrat que el conveni s’estableix amb una durada indefinida, ambdues administracions
locals podran renunciar, individualment o de forma conjunta, a la continuïtat o a la modificació
d’aquesta relació jurídica de col·laboració pels motius que es considerin adients als seus
interessos, sempre que ho comuniquin expressament a l’altra part amb un any d’antelació a la
data en què es vulgui finalitzar o modificar aquesta relació, en el supòsit en què la iniciativa
parteixi d’una sola corporació.
Igualment finalitzarà la vigència del conveni automàticament en el supòsit que el Consell
Comarcal consideri i comuniqui a la corporació municipal que no disposa de personal
qualificat adient per a oferir la prestació d’aquests serveis tècnics o bé si estima que el
finançament que aporta la corporació local és insuficient, sense que es derivin
responsabilitats per a cap de les parts.
Finalment també es donarà per resolt el conveni si una de les parts denuncia l’incompliment
de les obligacions establertes en aquest document i les altres que es derivin dels serveis
contractats, essent necessari comunicar aquesta denúncia a l’altra part amb sis mesos
d’antelació a la data de venciment.
La resolució del conveni no exclou la necessitat d’observar la seva liquidació i satisfer el
compliment de les obligacions que hagin quedat pendents durant la vigència de la relació
jurídica.

DIRÀ
CLÀUSULA 9a. Vigència
Aquesta relació jurídica produirà efectes des del dia de la seva signatura i tindrà una durada
de 4 anys a comptar d’aquesta data.
CLÀUSULA 10a. Resolució
Ambdues administracions locals podran renunciar, individualment o de forma conjunta, a la
continuïtat o a la modificació d’aquesta relació jurídica de col·laboració pels motius que es
considerin adients als seus interessos, sempre que ho comuniquin expressament a l’altra
part amb dos mesos d’antelació a la data en què es vulgui finalitzar o modificar aquesta
relació, enel supòsit en què la iniciativa parteixi d’una sola corporació.
Igualment finalitzarà la vigència del conveni automàticament en el supòsit que el Consell
Comarcal consideri i comuniqui a la corporació municipal que no disposa de personal
qualificat adient per a oferir la prestació d’aquests serveis tècnics o bé si estima que el
finançament que aporta la corporació local és insuficient, sense que es derivin
responsabilitats per a cap de les parts.
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Finalment també es donarà per resolt el conveni si una de les parts denuncia l’incompliment
de les obligacions establertes en aquest document i les altres que es derivin dels serveis
contractats, essent necessari comunicar aquesta denúncia a l’altra part amb sis mesos
d’antelació a la data de venciment.
La resolució del conveni no exclou la necessitat d’observar la seva liquidació i satisfer el
compliment de les obligacions que hagin quedat pendents durant la vigència de la relació
jurídica.

Segon. Modificar l’annex al conveni signat amb els ajuntaments, que passarà a
tenir elsegüent contingut:
ANNEX 1
Ajuntament d’ALFARA DE CARLES / ALDOVER / BENIFALLET / TIVENYS ......
HORES

PRESTACIÓ

D’ASSISTÈNCIA

TÈCNICA

PREVISTES
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hores/mensualsMODALITAT DE PRESTACIÓ
Modalitat presencial: els tècnics comarcals prestaran assistència de forma
presencial en el municipi els dies (es definirà en funció de les peticions de cada
ajuntament).
Modalitat no presencial: els tècnics comarcals prestaran assistència des de la seu
comarcal o des de l’espai on realitzin teletreball.
La modalitat no presencial es presta a través de trucades telefòniques, correus
electrònics, videoconferències i qualsevol altra modalitat de comunicació no directa.
Tercer. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca i publicar-lo en el
BOPT per al seu coneixement i efectes.

PUNT 9è.- Expedient 954/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIO
DEL REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA ALS ENS
LOCALS
1. Amb data 15 de novembre de 2013, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va
aprovar inicialment el text del Reglament regulador dels serveis d’assistència als ens
locals, compra agregada i mancomunació de serveis. Aquest document es va publicar i
exposar al públic mitjançant l’anunci publicat al BOPT núm. 270 de data 23.11.2013.
Atès que no es van presentar al·legacions al text, va esdevindré aprovat
definitivament.
2. L’aprovació d’aquest reglament, com consta en el mateix text, es fonamentava en el
fet que a la comarca li és pròpia, entre d’altres, la funció de prestar suport als municipis
que la conformen, un dels seus propòsits fonamentals i una de les raons de ser
d’aquesta institució. En aquest sentit, l’article 28 del Text Refós de la Llei de19

l’Organització Comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, tracta de l’assistència i cooperació als municipis que correspon a les
comarques.
A la comarca del Baix Ebre existeixen municipis, sobretot els de reduïda població i poc
volum econòmic, que es veuen obligats a fer front a dificultats per prestar serveis que
la legislació els hi atribueix, atesa la manca de mitjans humans i econòmics suficients.
3. L’article 29 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’organització comarcal del Catalunya disposa que els consells comarcals han
d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats
i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; els
mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió
dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.
4. Per la seva banda, l’article 164.1 del Decret 175/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya disposa
que l’establiment dels serveis comarcal requereix la justificació de la implantació en els
aspectes tècnic jurídic i econòmic, la qual s’ha de contenir en una memòria, llevat que
a implantació figuri en el programa d’actuació comarcal.
En aquest marc del PAC i el ROAS el Consell Comarcal del Baix Ebre esdevé una
administració amb possibilitat de resposta per a una gran ventall de serveis que
necessiten els ens locals del territori.
5. Així doncs, el Consell Comarcal, mitjançant aquest text, reglamenta els
procediments pels quals s’articularà l’assistència als municipis. Amb això, es pretén
facilitar la gestió de les competències dels ens locals per contribuir al benestar dels
ciutadans i a l’estalvi econòmic, reforçant una línia de col·laboració i cooperació
interadministrativa.
6. Des de l’aprovació l’any 2013 fins a l’actualitat, s’han produït un serè de canvis en
l’administració, sobretot arran la implantació de l’administració electrònica, que
aconsellen una nova lectura i modificació d’aquest document per tal que sigui més àgil
i que reculli la realitat actual de la prestació dels serveis comarcals.
S’ha optat per definir els serveis comarcals i no incloure la prestació mancomunada
(que no ha estat utilitzada) i regular de forma separada el funcionament d’una possible
central de compres.
7. El text amb el nou redactat s’ha presentant als alcaldes de la Comarcal, en la sessió
del Consell d’Alcaldes de data 13.10.2021, atorgant audiència prèvia a la seva
aprovació, sense que hagin presentat cap proposta ni al·legació.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Comarcal d’Actuació sobre el Territori, sotmet l’assumpte a votació
ordinària i per unanimitat dels membres presents adopta els següents ACORDS:
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PRIMER. Aprovar inicialment la MODIFICACIO DEL REGLAMENT REGULADOR
DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA ALS ENS LOCALS (desapareix la referència a
COMPRA AGREGADA I MANCOMUNACIO DE SERVEIS) en els termes en què figura
tot seguit:

REGLAMENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, REGULADOR DELS SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA ALS ENS LOCALS
PREAMBUL
A la comarca li és pròpia, entre d’altres, la funció de prestar suport als municipis que la
conformen, un dels seus propòsits fonamentals i una de les raons de ser d’aquesta institució.
En aquest sentit, l’article 28 del Text Refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, tracta de l’assistència i cooperació als
municipis que correspon a les comarques.
A la comarca del Baix Ebre existeixen municipis, sobretot els de reduïda població i poc volum
econòmic, que es veuen obligats a fer front a dificultats per prestar serveis que la legislació els
hi atribueix, atesa la manca de mitjans humans i econòmics suficients. Per tal de donar-hi
resposta, i en un context de reestructuració de les administracions públiques, des del Consell
Comarcal del Baix Ebre pren la iniciativa de treballar per tal de cobrir aquestes necessitats,
impulsar processos de mancomunació de serveis i promoure la compra agregada entre els ens
locals de la comarca.
Així doncs, el Consell Comarcal, mitjançant aquest text, reglamenta els procediments pels
quals s’articularà l’assistència als municipis. Amb això, es pretén facilitar la gestió de les
competències dels ens locals per contribuir al benestar dels ciutadans i a l’estalvi econòmic,
reforçant una línia de col·laboració i cooperació interadministrativa.
Article 1. Objecte
1.1.- És objecte d’aquest reglament la regulació del règim jurídic dels serveis d’assistència local
que el Consell Comarcal presti als ens locals, així com, les relacions entre el Consell comarcal
del Baix Ebre i els ens locals
Article 2. Àmbit d’aplicació.
2.1.- Aquest reglament és aplicable a les relacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els
ens locals de la comarca del Baix Ebre, en les seves relacions referents a la prestació
d’assistència local que inclou l’assistència com a central de compres .
2.2.- Les previsions d’aquest reglament s’orienten als ajuntaments i EMD de la comarca del
Baix Ebre, i de manera especial als de menor capacitat econòmica i de gestió, que tindran
preferència en la prestació, així com a la resta d’ens de caràcter associatiu sotmesos al règim
local dependents dels ajuntaments.
Article 3. Serveis exclosos de l'àmbit d'aplicació d’aquest reglament.
3.1.- Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament els serveis prestats per part del
Consell Comarcal del Baix Ebre que restin dintre de l’àmbit d’algun dels convenis que el mateix
Consell Comarcal hagi signat amb altres administracions, i en especial amb la Diputació de
Tarragona, d’acord amb els quals el servei prestat sigui subvencionat o subjecte a ajuts o 21

anàlegs. En aquests supòsits la prestació del servei es regirà per l’autonomia de la voluntat de
les parts sens perjudici de les normes de caràcter imperatiu que hi resultin d’aplicació.
3.2.- Queda exclòs qualsevol altre servei la prestació del qual sigui regulada expressament per
una altra norma establerta, especialment els prestat a través de delegació de competències.
Article 4. Principis
Els serveis que presta el Consell Comarcal del Baix Ebre en les matèries que regula el present
reglament es regeixen pels següents principis:
a) Principi de supletorietat, complementarietat i subsidiarietat: l’assistència supleix o
complementa les actuacions o activitats municipals.
b) Principi de petició: la intervenció comarcal només es produirà prèvia sol·licitud de
l’ens local i la resolució d’acceptació
c) Principi de proximitat: l’assistència comarcal es prestarà de manera que es procuri,
quan sigui possible, l’apropament físic dels mitjans emprats als punts d’assistència,
amb criteris de desconcentració i eficàcia.
d) Principi d’interès general: l’assistència es dirigeix primordialment a satisfer les
necessitats que la legislació atribueix com a serveis mínims dels municipis.
Article 5. L’assistència als municipis
El Consell Comarcal, a petició dels ajuntaments i EMD, podrà assumir serveis d’assistència als
ens locals en matèries de competència municipal a les quals aquests no puguin fer front en
solitari de manera eficient.
Article 6. La prestació del servei.
6.1.- Les noves assistències es prestaran per part dels serveis propis del Consell Comarcal.
6.2.- De forma excepcional, d’acord amb l’informe previ del coordinador/a de l’àrea
corresponent, la Gerència del Consell Comarcal podrà proposar, si s’escau, la prestació de
l’assistència per part de serveis externs. A tal efecte s’avaluarà:
• El cost del servei
• El volum de feina
• Les circumstàncies concurrents
• El grau d’especialització del servei
• El tractament pluridisciplinar d’una matèria
Article 7. La sol·licitud
Per sol·licitar l’assistència al Consell Comarcal, caldrà una petició escrita per mitjà d’un
formulari normalitzat, que presentarà per via telemàtica, autenticada amb signatura electrònica,
signada per l’Alcalde/essa o President/a de l’entitat corresponent, dirigida a la gerència del
Consell Comarcal del Baix Ebre.
El Consell Comarcal podrà sol·licitar l’ampliació d’antecedents o documentació i, fins i tot,
donar audiència als interessats en la qüestió plantejada.
Article 8. La gestió de l’expedient
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Un cop rebuda la petició d’assistència, es disposarà que passi a l’àrea a la qual pertoqui de
prestar-la. Des de l’àrea corresponent, en el termini màxim de deu dies s’emetrà informe sobre
la procedència o no d’acceptació, que serà tramès a la Gerència, la qual resoldrà definitivament
sobre l’acceptació o no de la petició.
En el cas que de l’informe del coordinador/a se’n desprengui la possibilitat que el servei es
realitzi amb mitjans aliens als del Consell Comarcal, la Gerència podrà proposar-ne
l’externalització, d’acord amb els criteris de l’article 6.2. d’aquest reglament, donant-ne compte
a l’ens sol·licitant.
Article 9. Sol·licituds excloses
No s’admetrà cap sol·licitud d’assistència:
•
•
•

•
•

Que tingui per objecte la impugnació d’actes i acords locals, per part dels membres de
la Corporació que haguessin votat en contra d’aquests actes a que es refereix l’article
66 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
Les peticions d’impugnació d’actes i acords per part de l’Administració de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya, als que es refereix l’article 63.1,a) de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases del règim local.
Les peticions que tinguin per objecte donar suport o rebutjar la impugnació d’actes o
acords municipals per part dels membres de les Corporacions que haguessin votat en
contra dels acords, als que es refereix l’article 63.1.b) de la Llei 7/1985, reguladora de
les Bases del règim local.
Quan litiguin entre sí dos o més ens locals, o quan sigui entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i algun d’aquests ens.
Les relatives a assumptes penals.

Article 10. Ordre de prelació d’assistència
Un cop aprovades per la Gerència, les assistències sol·licitades s’atendran tan aviat com sigui
materialment possible, d’acord amb l’ordre de prelació següent:
•
•
•

En primer lloc, es tindrà en compte l’ordre correlatiu a la data i número de registre
d’entrada de l’assistència sol·licitada.
En segon lloc, tindran caràcter preferent les peticions d’assistència l’objecte de les
quals sigui la prestació dels serveis públics mínims de caràcter municipal.
En tercer lloc, es tindrà en compte l’interès públic de la prestació sol·licitada.

Article 11. Caràcter no vinculant
Els informes resultants de l’assistència prestada, o els assessoraments i consultes, en cap cas
tindran caràcter vinculant per a l’ens local que els hagi sol·licitat.
Article 12. Caràcter complementari
Les funcions d’assistència en totes les seves modalitats, tindran caràcter de complementàries
de les que presti la Diputació de Tarragona, en aplicació del principi de subsidiarietat.
Article 13. Subjecció a taxes o preus públics
13.1.- Els serveis d’assistència regulats en el present text i prestats pel Consell Comarcal del
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Baix Ebre estaran subjectes a les taxes i/o preus públics aprovats pel mateix Consell Comarcal.
13.2.- En el cas de redacció de projectes i altra documentació tècnica, l’ens beneficiari de
l’assistència es farà càrrec dels costos derivats de l’aixecament topogràfic, l’estudi geotècnic, el
càlcul d’estructures, les despeses de visat col·legiat, i altres informes o serveis complementaris
anàlegs.
Article 14. Finançament de l’assistència
En cap cas s’atendran les peticions de finançament de l’assistència que les entitats locals hagin
encarregat de forma directa, ni tan sols quan s’hagi sol·licitat una ampliació en una assistència
encarregada externament pel propi Consell en relació a un assumpte de l’ens local.

ANNEX 1- CATÀLEG DE SERVEIS
El catàleg inclou un detall, no limitatiu, dels serveis.
El Programa d’Actuació Comarcal és el document de referència per a la prestació dels serveis
comarcals
SERVEIS COMARCALS PRESTATS AMB PERSONAL PROPI
1. Serveis tècnics d’urbanisme, arquitectura i arquitectura tècnica
2. Serveis informàtics
3. Serveis de protocol
4. Assistència en matèria de contractació pública
5. Assistència en plans d’emergències i protecció civil

SERVEIS COMARCALS PRESTATS A TRAVÉS DELS SERVEIS TÈCNICS DEL CONSORCI
DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE
1. Assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les energies
renovables en l’àmbit local.
2. Assistència en plans d’emergències i protecció civil.
3. Assistència en matèria d’entorn natural i territori, que inclou, entre d’altres:
-

Actuacions d’àmbit forestal
Banc de terres
Educació ambiental

ANNEX 2- MODEL DE SOL.LICITUD

SOL.LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
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AJUNTAMENT / EMD
ALCALDESSA / ALCALDE
Tipus d’assistència sol·licitada
DESCRIPCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA
Import previst de l’actuació a realitzar (IVA inclòs)
CALENDARI D’EXECUCIÓ SOL.LICITAT
CARACTER DE L’ASSISTÈNCIA
 Ordinària
 Urgent. Motiveu la urgència
 Emergència. Motiveu l’emergència
Faig constar que conec i accepto el Reglament regulador de l’assistència als ens locals publicat
al BOPT ----Faig constar que conec i accepto l’Ordenança fiscal P7 reguladora del serveis a prestar pel
Consell Comarcal del Baix Ebre en assistència tècnica, assessorament i formació als ens locals
publicada al BOPT ----Espai
reservat
electrònica

a

signatura

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats la modificació del
Reglament, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en
el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l'expedient i formular
les reclamacions i els suggeriments que es considerin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
El document estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Consell Comarcal.
TERCER. Facultar a President per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
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PUNT 10è.- Expedient 869/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU DEL CONVENI PER A
REGULAR L'ICIF, A SIGNAR ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L'INSTITUT CATALÀ DE L'ACOLLIMENT I DE L'ADOPCIÓ, PER A L'EXERCICI
2022
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 2022
El Conveni de 2022 és, en essència igual que el de 2021, que ja va introduir canvis
respecte als convenis dels últims anys i que es poden observar en el següen quadreresum:
CONVENI 2020
Fixe+incentius+telef+variable sol.adop.n.
Equip interdisciplinar inferior

CONVENI 2021/CONVENI 2022
Fixe+variable sol.adop.nac.
Augment
de
personal
equip
interdisciplinar
Número seguiments acolliments 30 (4 de Número seguiments 50
nous)
Número seguiment preadoptius 30
Número seguiments preadoptius 20
Nens en família col·laboradora en Nens en família col·laboradora 14
incentius segons la quantitat
Import conveni fixe:206.785,01€
Import conveni fixe: 257.772,99
Incentius: 25.000€
Incentius: desapareixen
Línea Telefònica 24/365: 10.000
Línea telefònica: inclosa
Import conveni variable: un màxim de
Import variable: un màxim de 8.000€
7.132€ (valoracions adopció nacional)
(valoracions adopció nacional)
Import de particulars (adopció
Import de particulars (adopció
internacional): en funció de sol·licituds.
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, la Comissió Informativa Comarcal
de Servei a les Persones, proposa al Ple del consell comarcal l’adopció dels 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
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sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya i el
corresponent seguiment, corresponent a l’exercici 2022.
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 11è.- Expedient 1092/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DEROGACIO
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ
DE PUBLICITAT ESTÀTICA A LA VIA VERDA I A LA VIA CICLOTURISTA DEL
BAIX EBRE
La secretària del Consell Comarcal ha traslladat a la Presidència que a la vista del text
modificat del Reglament regulador de l’ús del Camí Natural-Via verda de la Val de
Zafan i del Camí Natural-Via Verda, considera que es produeix una contradicció entre
aquesta norma i l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la instal·lació de
publicitat estàtica a la via verda i a la via cicloturista del Baix Ebre, aprovada pel Ple
del Consell Comarcal en sessió de data 26.07.2013 i publicada al BOPT 6 d'agost de
2013 - Número 182 , atès que l’Ordenança regula l’obligatorietat del pagament i el
Reglament, en canvi, preveu, la seva gratuïtat.
A la vista d’aquesta informe, el President ha disposat traslladar a secretaria que la
voluntat del govern comarcal és mantenir la gratuïtat de la instal·lació de la publicitat
en les vies verdes, tal com es regula en el Reglament i ha sol·licitat que la secretària
informi sobre el procediment a seguir per a la derogació de l’Ordenança, que la
interventora informi sobre les afectacions d’aquesta derogació en el pressupost
comarcal i la tresorera informi sobre el volum d’ingressos rebuts per aquest concepte
mentre ha estat vigent aquesta ordenança
Vistos els informes d’intervenció i tresoreria sobre la nul.la aplicació d’aquesta
ordenança i vist l’informe de secretaria sobre procediment a seguir, i el dictamen de la
Comissió Informativa Comarcal de Governació es sotmet l’assumpte a votació
ordinària i per unanimitat dels membres presents s’adopten els següents ACORDS:
Primer. Derogar el preu públic i l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la
instal·lació de publicitat estàtica a la via verda i a la via cicloturista del Baix Ebre,
aprovada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 26.07.2013 i publicada al
BOPT 6 d'agost de 2013 - Número 182
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al taulera d’anuncis de
la Corporació.
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PUNT 12è.- Expedient 871/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ATORGAMENT
DE COMPATIBILITAT A PERSONAL LABORAL PER A EXERCICI DE PROFESSIÓ
EN L'AMBIT PRIVAT
El treballador Lluis Jordi Ventura Sansano ha presentat una sol·licitud de compatibilitat
per a l’exercici d’una segona activitat professional (exercici lliure de la professió), i
adjunta una declaració jurada en la qual s’especifica l’activitat per a la qual se sol·licita
la compatibilitat (Arquitecte Tècnic), el nombre total d’hores setmanals que s’hi
dedicarà (18,5 hores setmanals) i distribució horària (en la franja horària de: 15:00h a
19:30h durant 4 tardes a la setmana descomptant els dijous), i el compromís que
aquest horari no interferirà amb el que té assignat al Consell Comarcal.
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 al treballador 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.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Comarcal de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i
per unanimitat dels membres presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Reconèixer al treballador LLUIS JORDI VENTURA SANSANO la
compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat professional privada (d’arquitecte
tècnic), 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.
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 13è.- Expedient 1086/2021. APROVACIÓ SI S'ESCAU, DEL 10È EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021.

Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats,
quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb
normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la present
proposta de resolució.
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Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre
el càlcul l'Estabilitat Pressupostària.
Realitzada la tramitació legalment establerta, vist l'Informe de Secretaria, i el dictamen
de la Comissió Informativa Comarcal de Governació es sotmet l’assumpte a votació
ordinària i per unanimitat dels membres presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats a més transferència entre
aplicacions, d'acord amb el següent resum per capítols:

Crèdit extraordinari
Aplicació pressupostària

Descripció

ADMIN

920

35900

Serveis bancaris

ENDEU
SOC
SOC

11
241
241

31100
13113
16013

Despeses formalització operacions
Personal programa 30 PLUS 2021
Seguretat social programa 30 PLUS 2021

SOC

241

22620

Despeses programa 30 PLUS 2021
TOTAL

Import
500,00
2.700,00
1.894,46
620,43
300,00
6.014,89

Suplement de crèdit
Aplicació
pressupostària
ADMIN
920 48906
SOC
241 13101
SOC
241 16001
SOC
241 44000

Descripció

Import

Aportació entitats municipalistes
Personal Baix Ebre Avant
Seguretat social Baix Ebre Avant
Personal Baix Ebre Innova adscrit a Baix Ebre Avant
TOTAL

500,00
43.432,37
13.899,66
28.472,51
86.304,54

Transferències en augment
Aplicació pressupostària
TRANS

231

Descripció

21400 Manteniment vehicle serveis socials
TOTAL

Import
15.000,00
15.000,00
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2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb nous ingressos comunicats sobre els totals
previstos en alguns conceptes del Pressupost corrent i el romanent de tresoreria per a
despeses generals, en els següents termes:

Majors ingressos
Concepte
45051
45059
87000

Descripció
SOC. Programa 7 comarques
SOC Programa 30 plus
Romanent de tresoreria despeses grals
TOTAL

Import
77.224,09
2.814,89
12.280,45
92.319,43

Transferències en disminució
Aplicació pressupostària
TRANS

231

13100

Descripció
Personal temporal serveis socials
TOTAL

Import
15.000,00
15.000,00

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 insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que
haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

PUNT 14è.- Expedient 1063/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS CONVENIS A
SIGNAR AMB ENTITATS LOCALS DE LA COMARCA PER AL FINANÇAMENT DEL
TRANSPORT NO OBLIGATORI. CURS 2021-2022
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 a30

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:
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:
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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 2021-2022 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.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després 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 membres 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 que ho sol·licitin per al finançament del
transport escolar no obligatori del curs escolar 2021-2022, que seguidament es
transcriu:

32

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE
__________ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI CURS 2021-2022
Tortosa,

de 2021
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'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.

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’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les
modalitats següents:
33

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’Ensenyament 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 2021-2022 que ha elaborat el Departament
d’Educació, estableixen 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.”
VI- L’Ajuntament /EMD de __________ afrontarà el pagament que els alumnes de
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___________ 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 als fons econòmics que destina el Departament d’Ensenyament 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’Ensenyament.
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’Ensenyament 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 despesa que haurà d’assumir l’Ajuntament de _____________ / l’EMD de
______________________ per al curs 2021 2022 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 tal de 176 dies previstos per al curs escolar
2021-2022.
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 pagament s’efectuaran de la manera següent:
1r pagament: 15 dies següents a la signatura del conveni
2n pagament: a la finalització del curs escolar 2021-2022, prevista per al 22 de juny de 2022
35

Setè- - Si a data 31 de desembre no s’ha produït el primer pagament acordat per part de
l’Ajuntament/l’EMD, el Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el
termini de 10 dies després de notificar a l’Ajuntament / l’EMD aquesta circumstància.
En tot, abans de la signatura d’un nou conveni de col·laboració, l’Ajuntament/EMD, 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 2021/2022 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.
Pel Consell Comarcal del Baix Ebre

Per l’Ajuntament / l’EMD

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 15è.- Expedient 1064/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS CONVENIS A
SIGNAT AMB ENTITATS LOCALS DE LA COMARCA PER AL FINANÇAMENT DEL
TRANSPORT POST OBLIGATORI. CURS 2021-2022
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 2021-2022 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,
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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, i vist l’exposat, el Ple del Consell, després 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 membres 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 2021-2022, 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 2021/2022
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.
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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 postobligatori 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 postobligatori 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 postobligatori. En termes generals, no es podran modificar els horaris, el
trajecte, la durada o les parades establertes per realitzar el transport postobligatori.
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.
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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 postobligatori 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 2021-2022 que
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
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 _____________ / l’EMD de
______________________ per al curs 2021 2022 pel que respecta al transport postobligatori 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 tal de 176 dies previstos per al curs escolar 2021-2022.
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 pagament s’efectuaran de la manera següent:
1r pagament: 15 dies següents a la signatura del conveni
2n pagament: a la finalització del curs escolar 2021-2022, prevista per al 22 de juny de 2022
L’Ajuntament de ___________ / L’EMD de_______________, transferirà 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/l’EMD, el Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el
termini de 10 dies després de notificar a l’Ajuntament / l’EMD aquesta circumstància.
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En tot, abans de la signatura d’un nou conveni de col·laboració, l’Ajuntament/EMD, 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 2021/2022 i amb efectes únicament per a aquest curs.
D’acord amb el seu contingut, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i amb un sol
efecte.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre

l’alcalde/ssa-president/a
de l’Ajuntament/l’EMD de

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 2021-2022.

PUNT 16è.- Expedient 1053/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DECLARACIO
DE BENS D'INTERES LOCAL DE LES COVES DE BENIFALLET
L’Ajuntament de Benifallet ha presentat a aquest Consell Comarcal la petició de
declaració de bé d’interès local del conjunt de cavitats denominades Coves de
Benifallet / Coves de l’Aumediella. La finca on s’ubica Coves de Benifallet/Coves de
l'Aumediella és de propietat de l’Ajuntament de Benifallet, es troba localitzada a la
Fondaixeca i la seva referència cadastral és 43025A017001110000YP
Els béns culturals d'interès local (BCIL) són una figura de protecció reservada a
l'administració local i aplicable únicament als béns immobles, que introdueix l'article 17
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i que equival a la
segona categoria de protecció del patrimoni cultural de la llei, anomenada béns
catalogats. Els béns catalogats són aquells béns integrants del patrimoni cultural
català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les condicions pròpies
dels béns culturals d'interès nacional, i que han d'ésser inclosos en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català.
L’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català, disposa
que la competència per a la declaració de béns culturals d’interès locals correspon al
ple del consell comarcal en els municipis de fins a cinc mil habitants i que aquesta
declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu en
el qual ha de constar un informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.
En l’expedient tramés per l’Ajuntament de Benifallet figura un informe del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que posa de manifest la importància
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d’aquest conjunt arqueològic, un bé que l’Ajuntament ha convertit en un espai visitable,
facilitant la seva conservació i museïtzació, sent un punt d’atracció cultural i artística,
amb la col·laboració de l’equip de recerca de la Universitat de Barcelona.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després 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 membres presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Declarar bé cultural d’interès local el conjunt de cavitats denominades Coves
de Benifallet / Coves de l’Aumediella, ubicades a la finca propietat de l’Ajuntament de
Benifallet, coneguda com a Fondaixeca i amb referència cadastral
43025A017001110000YP
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Benifallet i al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal que produeixi l’efecte corresponent i es
procedeixi a la inscripció de l’immoble en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català.

PUNT 17è.- Expedient 1049/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DELS CONVENIS A
SIGNAR
AMB
ENTITATS
LOCALS DE
LA
COMARCA
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DELS PLANS LOCALS DE JOVENTUT 2021

En data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte
Programa 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
En data 24 de novembre de 2017, el Ple del Consell va aprovar el Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca
que desenvolupen plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. La vigència
del conveni s’establia des de la data de signatura fins el 31 de desembre de 2019,
coincident amb la mateixa data que s’estipula pel contracte programa.
En data 17 d’octubre de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya va trametre al Consell Comarcal del Baix Ebre l’ addenda
al Contracte Programa 2016-2019 per als exercicis 2018 i 2019.
Amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica dels serveis que es presten i el seu
finançament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va acordar prorrogar
les condicions de l’exercici 2019 per a l’exercici 2020, mentre no es signa el nou
Contracte Programa quadriennal. En aquesta addenda, a la fitxa 43, es recull el
finançament per als plans d’actuació municipals.
Per tot l’exposat, la dictamina favorablement l’expedient i proposa al Ple del Consell
l’adopció dels següents acords:
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Vist l’exposat, el Ple del Consell, després 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 membres presents adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre,
l’objecte del qual és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
i els ajuntaments, per a la gestió i prestació de serveis i programes de joventut, d’acord
amb els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte programa que el
Consell Comarcal del Baix Ebre va signar amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies amb data 3 d’agost de 2016, que seguidament es transcriu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
I L’AJUNTAMENT DE XXXXXX EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES
DE JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT: PLANS LOCALS DE JOVENTUT.
Tortosa, la data de la signatura electrònica
REUNITS
D’una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartín president del Consell Comarcal del Baix Ebre,
en ús de les competències que li corresponen d’acord amb 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.
D’altra banda, el Sr. xxxxxxxx alcalde-president de l’Ajuntament de xxxxxxxxxx, en ús de
les seves competències i d’acord amb el que preveu l’article 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN
Primer. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa
que correspon al municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com
delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent, i l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques
supliran els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions
d'assumir directament o mancomunadament.
Segon. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir
convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens
locals supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de
garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la corresponsabilitat en la prestació dels
serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb la signatura de l’addenda de
pròrroga per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019, de data 14 de desembre de
2020, 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, altres 42

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat; és l’interlocutor per al
finançament dels projectes relacionats en l’àmbit de la joventut amb els ajuntaments de
menys de 20.000 habitants.
Quart. D’acord amb l’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de
Joventut, en l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de
desenvolupar en matèria de joventut per a la implementació de polítiques de joventut des
de la proximitat.
Cinquè. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del
Baix Ebre, i d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article
150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de
col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis
social.
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta
als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de xxxxxx per a la gestió i prestació dels serveis i
programes de joventut d’aquest conveni, segons els criteris i les condicions que
s’estableixen en el contracte programa que el Consell Comarcal del Baix Ebre va signar
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb data 3 d’agost de 2016.
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre
El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a:
a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes en l’addenda de
pròrroga per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019 que va signar amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació al Pla d’Actuació per a
l’exercici 2021 presentat per al desplegament del Pla Local de Joventut.
b) El Consell Comarcal informarà a l’ens local de les possibles regularitzacions
econòmiques que vinguin determinades pel Departament de Drets Socials, en qualsevol
cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre no es farà càrrec d’aquests ajustos
pressupostaris.
c) Fer una transferència de xxxxxxx euros a l’Ajuntament de xxxxx per al Pla d’Actuació
en Joventut, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció General de Joventut.
d) Informar a l’Ajuntament de xxxxxx dels criteris utilitzats per determinar l’aportació
econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte
d’aquest conveni.
e) Informar a l’Ajuntament de xxxxxx sobre la programació de cada un dels serveis i dels
seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa,
requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de xxxxxxx
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L’Ajuntament de xxxxxx es compromet a:
a) Facilitar la informació que li sigui requerida, en els terminis establerts, pels òrgans de
govern del Consell Comarcal del Baix Ebre i cooperar i col·laborar amb les tasques
necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell comarcal.
b) Presentar el seu Pla Local de Joventut, vigent, amb la signatura d’aquest conveni. En
el cas que s’hagi prorrogat la vigència d’aquest, haurà d’aportar la certificació per l’òrgan
competent amb el compromís de treballar amb la redacció d’aquest per a la seva
aprovació en el transcurs d’aquesta anualitat.
c) Justificar, a efectes de liquidació econòmica, el 100% de l’import pressupostat.
Aquesta justificació es farà a través d’una relació de factures i un certificat signat pel
secretari municipal que farà arribar al Consell Comarcal del Baix Ebre dintre la data
fixada per l’ens comarcal.
Aquesta justificació s’haurà de presentar amb els models normalitzats pel Consell
Comarcal del Baix Ebre. Per una banda, la memòria tècnica de les actuacions
realitzades i, d’altra banda, les despeses que s’han derivat de l’execució de les mateixes.
d) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de joventut.
e) Assumir totes aquelles despeses que se’n deriven de possibles revocacions de la
subvenció i que no siguin imputables a la pròpia gestió del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
f) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en el
contracte programa i els posarà a disposició del Consell Comarcal, fent-se càrrec de les
despeses pròpies del manteniment d’aquestes.
Quart. Finançament.
El Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les aportacions econòmiques
establertes en el Contracte Programa subscrit amb el Departament de Drets Socials de
la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament assumeix la responsabilitat de justificar tota la despesa pressupostada
independentment del finançament rebut, essent l’únic responsable de les gestions que
se’n desprenguin. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre actua com a
plataforma administrativa entre el propi ens local i el Departament de Drets Socials.
Cinquè. Comissió de seguiment
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de
Seguiment presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest
delegui, i amb un representant de l’Ajuntament de xxxxxx, sens perjudici, que hi pugui
assistir la persona responsable de la Coordinació territorial de Joventut corresponent.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions següents:
a) Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió d’avaluació i seguiment del
contracte programa signat entre el Consell comarcal i el Departament de Drets Socials.
b) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la
implantació del contracte programa 2021 amb cada ens local.
c) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte
programa.
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d) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.
Sisè. Publicitat
Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en
totes les activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material
divulgatiu que editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport
de la Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials. Direcció General de
Joventut» i amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Setè. Causes de revocació
Són causes de revocació del Conveni:
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per qualsevol
de les parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part.
b) El comú acord de les parts signatàries.
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda.
Vuitè. Modificació i resolució del Conveni
1. Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de
manera substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.
2. Són causes de resolució del Conveni :
a) La finalització del termini de vigència.
b) El mutu acord de les parts.
c) La inobservança de la normativa vigent.
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent.

Novè. Vigència
El període vigència del present conveni marc serà per a l’exercici 2021, per al termini
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. No obstant això, quedarà
ampliat fins al pagament de les quantitats atorgades.
En tot cas, aquest conveni està subjecte a possibles modificacions esdevingudes per la
naturalesa dels requisits establerts pel propi departament o pel propi ens local.
Desè.
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la
interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si això
no fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti signen aquest document, per duplicat exemplar, en el lloc i la data
esmentat a l'inici del document.
Pel Consell Comarcal del Baix Ebre
Xavier Faura Sanmartín
Ebre

Per l'Ajuntament de xxxxxx
President del Consell Comarcal del Baix
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ANNEX 1
ADDENDA ECONÒMICA
A continuació es detalla el finançament que el Departament de Drets Socials aporta per
als Plans d’Actuació Anual Municipals en el marc del desplegament del Pla Local de
Joventut (PLJ), contemplat a la fitxa 43.3 de l’addenda de pròrroga per al 2021 del
Contracte Programa 2016-2019.
El detall per municipis menors de 20.000 habitants de la fitxa 43.3 esdevé, per al 2021,
de 42.109,38 euros, distribuït d’acord la taula següent:
Població
Aldover
Aldea
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Deltebre
El Perelló
Paüls
Roquetes
Xerta
Total

Import
pressupostat
2.000,00 €
77.744,97 €
25.000,00 €
5.300,00 €
6.000,00 €
31.000,00 €
13.300,00 €
2.000,00 €
100.500,00 €
2.200,00 €
265.044,97 €

Import
atorgat
1.187,50 €
6.980,00 €
5.950,00 €
2.800,00 €
1.475,00 €
5.760,00 €
4.800,00 €
1.562,50 €
10.500,00 €
1.094,38 €
42.109,38 €

En el cas d’Alfara de Carles, al ser un municipi de menys de 500 habitants recau en el
Consell Comarcal del Baix Ebre incloure les activitats dins del Pla d’Actuació Anual
d’àmbit comarcal, contemplat a la fitxa 43.1, que esdevé, per al 2021,de 1.000,00 euros.

Alfara de Carles

Import
pressupostat
2.000,00 €

Import atorgat
1.000,00 €

Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca que han signat el
conveni i facultar la Presidència del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.

PUNT 18è.- Expedient 1061/2021. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PRORROGA
DE L'USDEFRUIT ATORGAT A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA SOBRE EL
LLAGUT LO SIRGADOR
Amb data 22 de juny de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per
unanimitat dels membres presents, va aprovar el document regulador de l’usdefruit
sobre ’embarcació “Lo Sirgador” a signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa.
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Aquest contracte es va fonamentar en les següents arguments:
1. Les actuacions del Pla de foment turístic encaixen amb els criteris inspiradors i
línies estratègiques definides El Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre, en la
línia estratègica de producte va incloure el programa 4.1 “Programa de foment de la
navegabilitat de l’Ebre” amb un projecte de “Recuperació d’embarcacions tradicionals
per navegar pel riu Ebre” .
2. En execució d’aquest pla, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització
turística de les Terres de l’Ebre (ens format pels Consells Comarcals del Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) va obtenir un ajut de la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d’una embarcació tradicional, tipus llagut, per tal de
potenciar la navegabilitat en el riu Ebre.
3. Un cop acomplert el seu objectiu , els quatre membres del Consorci van considerar
que vista la necessitat d’optimitzar els recursos de les administracions i no duplicar
organismes i actuacions, seria convenient procedir a la dissolució d’aquesta entitat.
Així, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de
l’Ebre, en el marc del seu procés de dissolució, va cedir el llagut “Lo Sirgador” al
Consell Comarcal del Baix Ebre, com a ens integrant del Consorci, per tal que aquest,
El Consell Comarcal del Baix Ebre va acceptar l’embarcació com a bé de patrimonial
amb la previsió, però, que ens aquests moments considera que el desenvolupament
de l’activitat de turisme fluvial, mitjançant embarcacions de tipologia tradicional, pot
realitzar-se d’una manera més efectiva i eficaç per part de l’Ajuntament de Tortosa en
el marc del Pla de Foment turístic de Tortosa, atès que aquest ajuntament ha elaborat
un projecte turístic anomenat “Tortosa, ciutat del Renaixement”, consistent en millorar
el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa a partir de la identificació i
implementació dels seus fets diferencials, desenvolupar oportunitats de turisme de
qualitat, a partir d’una fórmula que tingui en compte la participació ciutadana, la
necessitat de crear consciència d’acollida i, sobretot, la implantació d’un producte
proper i de qualitat basat en la recreació històrica i rigorosa de la temàtica del
renaixement,
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa coincidien aleshores, i ara
també, en que la millora de la competitivitat turística de la zona i la seva sostenibilitat
exigeixen la cura del medi urbà i natural, l’ampliació i millora de la qualitat dels serveis
i l’adaptació dels recursos turístics a la demanda actual, així com la creació de nous
recursos, per la qual cosa, l’Ajuntament de Tortosa ha mostrat el seu interès en
col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per tal d’efectuar, amb la màxima
eficàcia, aquesta activitat de foment turístic fluvial.
Per tot l’exposat amb data 27 de juliol de 2012 van protocolitzar el document de
regulació de l’usdefruit sobre aquesta embarcació. Aquest usdefruit tenia una durada
prevista fins 31 de desembre de 2015.
Al desembre de l’any 2017 es va acordar la pròrroga per dos anys de l’usdefruit sobre
l’embarcació “Lo Sirgador” signat entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
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l’Ajuntament de Tortosa, el qual es va constituir en escriptura pública en data 4 de
març de 2016, amb venciment, per tant, el 31 de desembre de 2021.
Amb data 6 d’octubre de 2021, l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Tortosa
presenta un escrit en el qual fa constar la petició de l’Ajuntament de poder acordar la
seva renovació, atès que considera que fins data d'avui la tasca desenvolupada des
de Tortosa per Lo Sirgador ha estat positiva, tant per a la ciutat com per al conjunt de
la comarca del Baix Ebre. Manifesta que per part de l'Ajuntament de Tortosa la
voluntat és realitzar un acord d'usdefruit de major durada per tal que permeti
desenvolupar accions de planificació i promoció en base a la navegació fluvial amb
major projecció que si aquest tingués una durada similar a l'actual, amb el consegüent
benefici per al desenvolupament de la ciutat i el territori
És voluntat del Consell Comarcal mantenir l’usdefruit amb l’Ajuntament de Tortosa i
donar-li la màxima continuïtat que preveu l’actual document regulador.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Comarcal d’activació econòmica i turisme, sotmet l’assumpte a votació
ordinària i per unanimitat dels membres presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Acordar la pròrroga per deu (10) anys de l’usdefruit sobre l’embarcació “Lo
Sirgador” signat entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa, el
qual es va constituir en escriptura pública en data 4 de març de 2016, amb venciment,
per tant, el 31 de desembre de 2031 .
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.

PUNT 19è.- Expedient 1280/2019. APROVACIO, SI S'ESCAU,
MODIFICACIÓ DE LA DEDICACIÓ DEL CONSELLER SR. DAVID POY

DE

LA

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la
corporació i els membres que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació dels quan formin part, en la quantia determinada pel ple d’aquesta.
D’acord amb la normativa exposada, el Ple del Consell, en data 19.07.2019, va
acordar establir que el senyor DAVID POY MARTÍNEZ, exerciria el seu càrrec de
conseller comarcal responsable de les àrees d’ensenyament i joventut, amb dedicació
parcial del 50 % de jornada.
En data 19.10.2021, el Sr. DAVID POY MARTINEZ, ha presentat una petició en la que
fa constar que amb les noves responsabilitats laborals adquirides, a patir del dia 1
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de novembre de 2021, renuncia a aquesta dedicació i la seva retribució per passar a
cobrar per assistències a les sessions corresponents del Consell Comarcal del Baix
Ebre i de Baix Ebre Innova.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer la proposta de presidència,
sotmet l’assumpte a votació ordinària i per unanimitat dels membres presents adopta
els següents ACORDS:
Primer. Deixar sense efecte l’acord adoptat en data 19.07.2019 pel qual s’establia que
el Sr. David Poy Martínez exerciria el seu càrrec de conseller comarcal responsable de
les àrees d’ensenyament i joventut, amb dedicació parcial del 50 % de jornada, amb la
corresponent retribució, passant el conseller a percebre l’import que correspongui per
l’assistència a les sessions de les quals és membre
Segon. Notificar aquest acord al conseller i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la
Província i donar-li la publicitat corresponent

PUNT 20è.- Expedient 1124/2021. MOCIÓ EN DEFENSA DELS REPRESALIATS I
CÀRRECS PÚBLICS ENCAUSATS PER L’1 D’OCTUBRE
Presenta la moció la portaveu del grup comarcal d’ERC, Sra. Laura Fabra.
En el torn d’intervencions, el Sr. Sebastià Castañeda, conseller de la formació
Ciutadans, Partit per la Ciutadania, manifesta que si bé en 2 dels punts estaria d’acord,
en altres no i, per tant, el seu vot serà en contra.
Intervé seguidament el Sr. David Poy, portaveu del Movem Terres de l’Ebre, qui
manifesta el suport del seu grup atès que la seva formació sempre ha estat en la
defensa del represaliats i que un conflicte d’aquest tipus no ha de sortir de l’àmbit de la
política per passar a l’àmbit judicial. El seu vot serà a favor.
Intervé després la Sra. Mercè Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC fent esment
a diferents dels punts de la proposta i que, si bé ens molta part del contingut, estarien
d’acord, també hi ha punts de discrepància, per la qual cosa el vot del seu grup serà
d’abstenció.
La portaveu de Junts per Catalunya, Sra. Sandra Zaragoza manifesta el suport del seu
grup a la moció.

Finalitzades les intervencions, atès que

L’1 d’octubre de 2017 més de dos milions de catalans i catalanes van votar en
referèndum seguint el mandat del Parlament, a la qual cosa el govern de l’Estat va
respondre amb violència policial i una causa general contra l’independentisme que
ha comportat, des de llavors, més de 3.000 encausats, els quals han hagut d’afrontar
persecució, multes, presó i exili.
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La repressió, la judicialització i la criminalització del moviment independentista no s’ha
aturat, i l’intent d’inhabilitar càrrecs públics escollits democràticament per la ciutadania
tampoc. Així el passat 23 de setembre es feia públic que la Fiscalia de Tarragona ha
presentat recurs contra la sentència absolutòria de l’alcalde de Roquetes pels fets de
l’1 d’octubre. De fet demana repetir el judici amb un altre jutge. Aquest no és el primer
cas, ni serà el darrer, perquè a Girona, la Fiscalia també va recórrer contra l’absolució
de l’alcaldessa de Roses, el gener passat.
La Fiscalia de Tarragona amb la seva demanda no només desautoritza la jutgessa del
penal de Tortosa, sinó que intenta condicionar futures resolucions de causes pendents
relacionades amb l’1 d’octubre que té assignades aquest jutjat, com és el cas de
l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i el seu tinent alcalde, Albert Salvadó.
Tots dos van ser acusats per la Fiscalia per col·laborar i cedir locals municipals peral
referèndum de l’1 d’octubre, fet pel qual demanava 4.500 € de multa per
desobediència i un any i quatre mesos d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic, a
Josep Caparrós i a Salvadó 3.000 € de multa i un any d’inhabilitació. Posteriorment,
l’advocacia de l’Estat ha incrementat aquesta demanda, afegint el delicte de
prevaricació, i una petició d’inhabilitació de 15 anys i 13 anys i tres mesos dels seus
càrrecs i de responsabilitat pública, respectivament, a banda de multes de 14.400 € i
10.800€.
Malauradament aquests no són els únics processos judicials oberts per l’1 d’octubre a
representants públics de les Terres de l’Ebre; l'ex-secretari d'hisenda Lluís Salvadó,
que ja ha estat processat per malversació, revelació de secrets, prevaricació i
desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resta pendent de judici
oral després d’haver hagut d’afrontar una fiança milionària.
La inhabilitació dels màxims representants públics de pobles com Roquetes i la Ràpita,
que van ser víctimes de la violència policial l’1 d’octubre, és un intent de la judicatura
de modificar la voluntat i representativitat política de la ciutadania, la qual va escollir
lliurement uns representants als quals se’ls pretén apartar del càrrec i impossibilitar
que es presenten en futures eleccions.
Els poders de l’Estat haurien de saber que podran seguir inhabilitant, prohibint, multant
o empresonant ciutadans, però no podran inhabilitar les seves idees, ànsies de justícia
i voluntat per seguir treballant per l’autodeterminació del país.
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposa presentada pel grup comarcal
d’ERC, amb els vots a favor dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, dels 7
membres del grup comarcal de Junts i els dels 2 consellers de Movem Terres de
l’Ebre, amb l’abstenció dels tres membres del grup comarcal del PSC, i amb el vot en
contra del conseller comarcal de Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
Primer.- Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials,
es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels
presos i preses polítiques.
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Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat,
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític
amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya.
Tercer- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica
Quart.- Expressar el compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en
totes les seves expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la
discrepància política, sempre de forma pacífica.
Cinquè.- Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals.

PUNT 21è.- PROPOSTES D'URGÈNCIA
Proposta A. Expedient 1127/2021. Aprovació, si s’escau, del CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL ALS MUNICIPIS
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels membres assistents,
l’aprovació de la urgència i es procedeix al seu debat.
Proposta A. Expedient 1127/2021. Aprovació, si s’escau, del CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL ALS MUNICIPIS
La Diputació de Tarragona ha desenvolupat una plataforma de serveis digitals
(ACTIO) destinada als ens locals de la demarcació, que pretén posar a la seva
disposició un instrument que inclou l'estandarització dels procediments administratius
dels ens locals, així com aquelles altres aplicacions que faciliten la tramitació
electrònica i, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal, ofereix l’assessorament i
l’assistència necessària als ens locals.
Els consell comarcal del Baix Ebre presta serveis de proximitat als ens locals en
matèria de suport informàtic.
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Un dels reptes de les administracions públiques amb la posta en marxa dels serveis
d’administració electrònica és la protecció de la informació i dels serveis que es
presten, davant dels riscos provinents per amenaces malintencionades o il·lícites, bé
degut a errades o accidents o per atacs o ciberamenaces.
4. Al 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona
per tal d’iniciar els treballs per a la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat
als municipis que utilitzen la plataforma ACTIO.
Atès que la col·laboració iniciada en els darrers anys ha estat fructífera per a totes les
parts, ja que ha permès avançar i assolir els objectius marcats en el conveni esmentat,
ara cal ampliar el públic objectiu finalista d’aquest servei, en concret, abastar tots els
municipis del seu àmbit territorial menors de 20.000 habitants, independentment de
l’eina de tramitació electrònica que utilitzin així com avançar en la estandardització de
continguts relacionats amb la informació objecte de transparència i de rendició de
comptes per part dels ens locals.
5. Per assegurar l’èxit del projecte i garantir el desplegament de l’administració digital
als ens locals de fins a 20.000 habitants, la Diputació de Tarragona te la voluntat
d’establir una col·laboració en aquesta matèria, la qual de conformitat amb l’article 47 i
següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, es
materialitzarà en la forma específica de conveni interadministratiu de col·laboració.
6. La Diputació de Tarragona pretén finançar el cost de les actuacions objecte de
col·laboració mitjançant una aportació econòmica al Consell Comarcal del Baix Ebre
per import de 28.600,00 euros
Atesa la voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre de subscriure aquest conveni i
vista la petició de celeritat en la tramitació que ens ha traslladat la Diputació de
Tarragona, el Ple del Consell, després de conèixer la proposta de la Presidència, per
unanimitat dels membres presents adopta els següents acords:
Primer. Aprovar el Conveni a signar entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per a la implementació de l'administració digital als municipis, que consta a
l'expedient i s'annexa a l'acord
Segon. Traslladar a la Diputació de Tarragona l’acord adoptat i facultar al President
del Consell per a la signatura d’aquest document i la resta que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.

PUNT 22è.- TORN OBERT DE CONTROL, PRECS I PREGUNTES

Intervé en aquest punt el Sr. Sebastià Castañeda per manifestar que l’atenció dels
serveis socials en alguns ajuntaments no està assolint el nivell d’atenció que caldria i
més en aquests temps de pandèmia. S’està donant atenció telefònica i no adequada a
les necessitats de la ciutadania. Ha constatat problemes a Deltebre i també a
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l’Ampolla. Coneix que a Deltebre tenen la baixa d’una treballadora de suport telefònic
que estava contractada per l’Ajuntament. Manifesta que la seva aportació no és per
cercar culpables sinó que és per buscar solucions.
Pren la paraula el consellers Sr. Andreu Curto qui manifesta que, per al·lusions a
l’Ajuntament de Deltebre, vol deixar constància que ja han estat en contacte amb la
gerent del Consell Comarcal en relació al personal de suport contractat pel propi
Ajuntament quan no és la seva obligació.
Seguidament, canviant de contingut, la Sra. Mercè Pedret pregunta al President per la
situació de les obres de l’Hospital, atès que és un tema que preocupa molt a la
ciutadania.
Respon el President que aquest no és un tema de competència del Consell Comarcal,
però no obstant li ofereix la informació de que disposa i fa una extensa explicació
sobre els requeriments urbanístics per a la implantació d’un nou hospital.

Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14.15 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.
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