
 

 

ACTA 12/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier                          Fabra i Verge, Laura 

Galbe Mauri, Eladi 
         Gaseni i Blanch, Jordi  
        Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
 
 
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviñó i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Ferré Ribes, Aleix 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep 
Garcia i Maigí, Ivan 
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Pedret Ramos, Mercè 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos  
Tomàs Audí, Domingo 
Vallespí Cerveto, Francesc 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 
  
També són presents a la sessió: 
 
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 
 
Sent les 13:30 hores del dia 30 de desembre de 2022, es reuneixen sota la 
Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, al saló de plens de l’Ajuntament de 
roquetes, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera 
convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució 
del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 27 de desembre de 
2022, sota el següent ordre del dia: 
 
Punt 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
Punt 2n.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència. 
 
Punt 3r.- Expedient 1365/2022. Aprovació, si s'escau de la Ratificació de sol·licitud i 



 

 

acceptació de la subvenció del Programa REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL. 
CONVOCATÒRIA 2022. 
 
Punt 4t.- Expedient 1352/2022. Aprovació, si s'escau de la Ratificació de sol·licitud i 
acceptació de la subvenció del Programa PROJECTE SINGULARS. 
CONVOCATÒRIA 2022. 
 
Punt 5è.- Expedient 1357/2022. Aprovació, si s'escau, de la Ratificació de sol·licitud 
de subvenció dins el PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA A LES AAPP. 
CONVOCATÒRIA 2022. 
 
Punt 6è.- Expedient 376/2022. Aprovació, si s'escau, del model de conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca 
i EMD’s, per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral. 
 
Punt 7è.- Expedient 983/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Igualtat i Feminismes l’objecte del qual és la col·laboració per 
impulsar les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-
2025. 
 
Punt 8è.- Expedient 1194/2022. Aprovació de les bases per atorgament d'ajuts 
d'urgència social - pobresa energètica. 
 
Punt 9è.- Expedient 133/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació dels estatuts 
del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre -COPATE-. 
 
Punt 10è.- Expedient 326/2022. Aprovació inicial, si s'escau, del Programa d'Actuació 
Comarcal 2023-2026. 
 
Punt 11è.- Expedient 1409/2022. Donar compte del 15è expedient de modificació de 
crèdits. 
 
Punt 12è.- Expedient 1405/2022. Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament de 
Tortosa, la Fundació Privada Mercè Pla i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 
desenvolupament del Projecte dibuixant horitzons, per als cursos 2022-2023, 2023-
2024, 2024-2025 i 2025-2026. 
 
Punt 13è.- Expedient 1299/2022. Moció del Grup Comarcal del PSC per demanar a la 
Generalitat un reconeixement del paper multifuncional de les Comunitats de Regants 
del Delta. 
 
Punt 14è.- Expedient 1425/2022. MOCIO GRUP COMARCAL JUNTS - MOCIÓ PER 
GARANTIR EL COMPLIMENT DEL FONS NUCLEAR. 
 
Punt 15è.- Propostes d'urgència. 
 
Punt 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que 
és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
 



 

 

Punt 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen les actes de les sessions anteriors, pel fet 
que s’han distribuït prèviament; les sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per 
unanimitat dels consellers comarcals presents, l’acta 10/2022 de la sessió ordinària 
de data 25 de novembre de 2022, i l’acta 11/2022 de la sessió extraordinària de data 
16 de desembre de 2022. 
 
Punt 2n.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència. 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2022-0442 

SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1095/2022 -- 
A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA -- 
Expedient per a la concertació d'una operació de tresoreria 
exercici 2023 -- 1095/2022 

RP 2022-0441 

SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1095/2022 --  
A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA -- 
Expedient per a la concertació d'una operació de tresoreria 
exercici 2023 -- 1095/2022 

RP 2022-0440  

SIA 2165410 -- 355 TECNICS SANEJAMENT -- Expedient 
1413/2022 -- B43409705 RESTAURANT TRAMONTANO 
SOCIEDAD LIMITADA -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN 
CAMIO CISTERNA - RESTAURANT TRAMONTANO -- 1413/2022 

RP 2022-0439  
SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ--Expedient 1409/2022-- 
Expedient 15a. modificació de crèdits al pressupost 2022 1409/2022 

RP 2022-0437 

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 911/2022 -- 
52601682S Maria Lourdes Moreso Mateos -- 
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS MARIA LOURDES MORESO 
MATEOS -- Resolució PR/2022/190 911/2022 

RP 2022-0438 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1367/2022 
-- Múltiples interessats -- AJUTS PER A L'ASSISTÈNCIA A 
LLARS D'INFANTS, 1a adjudicació -- 1367/2022 

RP 2022-0436  

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1365/2022 -- Q0801272F Altres ens Públics Barcelona, 
47826146S JOAN GAS MOLA -- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
PROGRAMA REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL. 
CONVOCATÒRIA 2022. -- Resolució PR/2022/184 1365/2022 

RP 2022-0435 

SIA 2126659 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1403/2022 -- 
47825539Y SANDRA PINO CHAVARRIA -- Contractació 
Sandra Pino Chavarria Netejadora Interinitat IT Ana Maria 
Sol Espelta (27-12-2022) -- Resolució PR/2022/186 1403/2022 

RP 2022-0434 

SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1108/2022 -- 46454520V JUAN ALVAREZ PRIETO 
-- Sol.licitud del Sr. Juan Domingo Alvarez Prieto d'accés al 
Fons Social d'Habitatges de Lloguer del CCBE -- Resolució 
PR/2022/183 1108/2022 



 

 

RP 2022-0432  

SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1108/2022 -- 46454520V JUAN ALVAREZ PRIETO 
-- Sol.licitud del Sr. Juan Domingo Alvarez Prieto d'accés al 
Fons Social d'Habitatges de Lloguer del CCBE -- 1108/2022 

RP 2022-0433  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 748/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball Treballador-a social Ebasp-SIs juliol 2022 -- 
Resolució PR/2022/182 748/2022 

RP 2022-0431 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1369/2022 
-- AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS I/O 
MATERIAL CURRICULAR OBLIGATORI, 1a adjudicació -- 
Resolució PR/2022/180 1369/2022 

RP 2022-0430  
SIA 2637093 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1382/2022 -- 
Aval operació de tresoreria Baix Ebre Innova, SL 22-23 -- 1382/2022 

RP 2022-0429 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1181/2022 -- Múltiples interessats -- 
Contractació Educadors/es-Integradors/es socials 
Programa Atenció a Joves en Situació de vulnerabilitat -- 
Resolució PR/2022/177 1181/2022 

RP 2022-0428  

110 PERSONAL -- Expedient 1217/2022 -- 19086640K 
MARINA LABRADOR DIAZ -- Jubilació Marina Labrador Díaz, 
educadora social de l'EBASP,  data baixa 31-12-2022 -- 
Resolució PR/2022/179 1217/2022 

RP 2022-0426  

SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1095/2022 --  
Expedient per a la concertació d'una operació de tresoreria 
exercici 2023 -- 1095/2022 

RP 2022-0427  

SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1095/2022 -- 
A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A. -- Expedient per a la 
concertació d'una operació de tresoreria exercici 2023 -- 1095/2022 

RP 2022-0425  

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1366/2022 -- 
47626786L Cinta Queralt Moreso -- RECONEIXEMENT DE 
TRIENNIS CINTA QUERALT MORESO -- Resolució 
PR/2022/174 1366/2022 

RP 2022-0424 

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 911/2022 -- 
52601682S Maria Lourdes Moreso Mateos -- 
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS MARIA LOURDES MORESO 
MATEOS -- Resolució PR/2022/164 911/2022 

RP 2022-0422  

Expedient 1095/2022 -- A08000143 BANCO DE SABADELL, 
S.A. -- Expedient per a la concertació d'una operació de 
tresoreria exercici 2023 -- 1095/2022 

RP 2022-0423  

SIA 2165410 -- 355 TECNICS SANEJAMENT -- Expedient 
1380/2022 -- A43017631 S.A. CALFRI -- PROCEDIMENT DE 
RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES 
RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA - CALFRI -- 1380/2022 

RP 2022-0421  

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1143/2022 -- 
PROCEDIMENTS ESTABILITZACIO DERIVATS OFERTA 
PÚBLICA ESTABILITZACIO 2022 -- 1143/2022 



 

 

RP 2022-0420  

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

RP 2022-0419 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1075/2022 
-- Múltiples interessats -- COMPACTACIONS AJUTS 
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2022-2023 -- Resolució 
PR/2022/156 1075/2022 

RP 2022-0418 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1311/2022 -- 47938181V PAULA QUEROL CAROT 
-- Contractació Psicòleg/òloga Seaia per substitució IT-Eva 
Sancho -- Resolució PR/2022/158 1311/2022 

RP 2022-0416  

SIA 2126660 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 1350/2022 -- 
52609630M NURIA BEL MARTORELL -- Contractació 
substitució Tècnic/a d'Habitatge per maternitat Eva Melich 
-- Resolució PR/2022/160 1350/2022 

RP 2022-0417  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1315/2022 -- X8599195R ADRIANA CARMEN 
SPÂTÂCEAN -- Contractació acompanyant transport 
adaptat suplència vacances nadal 2022-Adriana Carmen 
Spatacean -- Resolució PR/2022/159 1315/2022 

RP 2022-0415  

SIA 2126596 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 983/2022 -Conveni de col·laboració 
Departament d’Igualtat i Feminismes  per a l’impuls de les 
polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel 
període 2022-2025 983/2022 

RP 2022-0414  

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1211/2022 -- 
47855239J ANDREA FONOLLOSA MARIN -- Modificació 
contracte temporal Andrea Fonollosa Marin, psicòloga ICIF 
(substitució permís lactància Gemma March) -- 1211/2022 

RP 2022-0413  

Expedient 1072/2022 --  Expedient per a la concertació 
d'una operació de crèdit per al finançament de les obres 
de la seu -- 1072/2022 

RP 2022-0412  

SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -- 
Expedient 1184/2022 -- B08215378 AUTO DISTRIBUCION, 
S.L. -- CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT. Vehicle BUS 
adaptat per al transport de persones amb mobilitat 
reduïda de 36 places. SEGONA LICITACIÓ. -- 1184/2022 

RP 2022-0411  

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 
1326/2022 -- 52608163X CRISTINA MULET CASANOVA -- 
SUBSTITUCIONS VACANCES NADAL 2022 -- 1326/2022 

RP 2022-0410 

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 
1326/2022 -- 52608163X CRISTINA MULET CASANOVA -- 
SUBSTITUCIONS VACANCES NADAL 2022 -- 1326/2022 

RP 2022-0409 

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 
1320/2022 -- 40929385B MARIA DEL CARMEN SALAMÓ 
CASTELLS -- CONTRACTACIÓ BAIXA IT TF LIDIA MARTINEZ 
NOFRE -- 1320/2022 

RP 2022-0408  

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 
1326/2022 -- 52608163X CRISTINA MULET CASANOVA -- 
SUBSITUCIONS VACANCES NADAL 2022 -- 1326/2022 



 

 

RP 2022-0407  

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 980/2022 -
- Múltiples interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO 
OBLIGATORI, CURS 2022-2023 -- Resolució PR/2022/132 980/2022 

RP 2022-0405  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 750/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa treball 
educador-a social. Juliol 2022 -- Resolució PR/2022/135 750/2022 

RP 2022-0406 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1074/2022 
-- Múltiples interessats -- BAIXES i ALTES PER TRASLLAT 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2022-2023 -- 1074/2022 

RP 2022-0404 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1293/2022 -- Contractació integrador/a servei 
diurn sis -- 1293/2022 

RP 2022-0403  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 890/2020 -- 47820477G ESTEFANIA SEBASTIA 
LUQUE -- Contractació integradora social servei intervencio 
socioeducatiu Estefania Sebastia Luque 1/10/2020 -- 890/2020 

RP 2022-0401 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1181/2022 -- Contractació Educadors/es-
Integradors/es socials Programa Atenció a Joves en 
Situació de vulnerabilitat -- 1181/2022 

RP 2022-0400  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1181/2022 -- Contractació Educadors/es-
Integradors/es socials Programa Atenció a Joves en 
Situació de vulnerabilitat -- 1181/2022 

RP 2022-0402  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1181/2022 -- Contractació Educadors/es-
Integradors/es socials Programa Atenció a Joves en 
Situació de vulnerabilitat -- 1181/2022 

RP 2022-0398  

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1296/2021 -- Q0801272F Altres ens Públics Barcelona, 
52602263K MARIA DEL CARMEN GALVE PALOMO, 
37280144L AGUSTÍ BELDA SÁNCHEZ -- SOL·LICITUD 
PROGRAMA FPO - DUAL. Convocatòria 2021 -- 1296/2021 

RP 2022-0399  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1181/2022 -- Contractació Educadors/es-
Integradors/es socials Programa Atenció a Joves en 
Situació de vulnerabilitat -- 1181/2022 

RP 2022-0397  

SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -- 
Expedient 1216/2022 -- P5800043A Consorcio Localret, - 
SUBMINITRAMENT LLICÈNCIES OFFICE I EXCHANGE 2022. 
ADHESIÓ LOCALRET. AMPLIACIÓ LLICÈNCIES. -- 1216/2022 

RP 2022-0396  

SIA 2126660 -- Expedient 1272/2022 -- Contractació 
temporal  TS Infància per substitució paternitat Samuel 
Ferré (ICIF) -- 1272/2022 

RP 2022-0395 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
869/2022 -- Q0801272F Altres ens Públics Barcelona -- 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FPO DUAL CONVOCATÒRIA 2022 - 869/2022 

RP 2022-0394  
SIA 2126638 -- 700 PECT -- Expedient 1258/2022 -- PECT 
Ebre Bioterritori  sol·licitud de pròrroga de totes les 1258/2022 



 

 

operacions (fins desembre 2023) -- 

RP 2022-0393  

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 980/2022 -
- Múltiples interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO 
OBLIGATORI, CURS 2022-2023 -- Resolució PR/2022/121 980/2022 

RP 2022-0392  

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 970/2022 -- 
ASSIGNACIO TEMPORAL DE TASQUES  DE CATEGORIA 
SUPERIOR COORDINADOR/A D'EQUIPS -- 970/2022 

RP 2022-0391 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
959/2022 -- 47822658T CRISTINA GIRÓN CARRILLO -- 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ JOVES TUTELATS I 
EXTUTELATS ANY 2022 -- 959/2022 

RP 2022-0389  

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

RP 2022-0390  

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

RP 2022-0388  
SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 272/2022 
-- PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2022 -- 272/2022 

 
 

Punt 3r.- Expedient 1365/2022. Aprovació, si s'escau de la Ratificació de 
sol·licitud i acceptació de la subvenció del Programa REFERENTS 
D'OCUPACIÓ JUVENIL. CONVOCATÒRIA 2022. 
 
L’ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, aprova les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent 
d'ocupació juvenil. 
 
L’ORDRE TSF/166/2019, d'1 d'agost, modifica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de 
novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa referent d'ocupació juvenil. 
 
La RESOLUCIÓ EMT/3550/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la 
convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar 
continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS) 
 
Les persones destinatàries del Programa referent d'ocupació juvenil són les persones 
joves entre 16 i 29 anys i especialment aquelles persones més joves amb especial 
dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d'assessorament i 
acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o 
ocupacional. 
 
D’acord amb la distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació juvenil 
per a la convocatòria 2021 que estipula l’Annex de la RESOLUCIÓ EMT/3550/2022, 
de 10 de novembre, al Consell Comarcal del Baix Ebre li correspon una persona 
tècnica referent en la convocatòria 2022. 
 
D’acord també amb la RESOLUCIÓ EMT/3550/2022, de 10 de novembre, l’import 
econòmic màxim subvencionable per persona tècnica referent són 27.600,00 euros 



 

 

 
Aquest import econòmic cobreix les despeses d’una persona tècnica referent durant 
el període d’execució del Programa que, d'acord amb l’article 13 de la RESOLUCIÓ 
EMT/3550/2022, de 10 de novembre, la data màxima d'inici de la contractació és el 
31 de desembre de 2022 i la data màxima de finalització de l'acció subvencionable és 
el 30 de setembre de 2023, amb una durada màxima de 9 mesos  
 
El programa Referents subvenciona la totalitat dels costos laborals excepte les 
indemnitzacions per finalització de contracte. Aquesta despesa per finalització de 
contracte no la contemplem degut a la previsió de continuïtat del programa, més enllà 
de la finalització d’aquesta convocatòria. 
 
El fet de sol·licitar aquest programa pot comportar també unes despeses de gestió 
indirectes que s’hauran de sufragar amb recursos propis de l’ens. Aquestes 
despeses de gestió indirectes poden oscil·lar vora els 140 €. 
 
Des de l’àrea d’activació econòmica es va preparar i presentar la sol·licitud per tal 
que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui continuar gaudint dels beneficis 
d’aquest programa, atès que el termini de presentació de la subvenció finalitzava 
abans de la celebració de la sessió plenària. 
 
Així, amb data 20 de desembre de 2022 s’ha rebut la resolució d’atorgament de la 
subvenció, amb número d’expedient SOC040/22/000012 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa 
comarcal d’Activació Econòmica, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 21 consellers presents, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la contractació d’una persona tècnica per tal de desenvolupar les 
actuacions emmarcades en el Programa referent d’ocupació juvenil, per un import de 
27.600,00 euros. 
 
Segon. Acceptar la subvenció atorgada mitjançant la Resolució de data 19 de 
desembre de 2022, amb núm. d’expedient SOC040/22/000012, per import de 
27.600,00 euros. 
 
Tercer. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència 
per signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat. 
 
 
Punt 4rt.- Expedient 1352/2022. Aprovació, si s'escau de la Ratificació de 
sol·licitud i acceptació de la subvenció del Programa PROJECTE SINGULARS. 
CONVOCATÒRIA 2022. 
 

L’ORDRE EMT/236/2022, de 27 d’octubre, aprova les bases reguladores per la 
concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars (SOC-
SINGULARS) 
 
La RESOLUCIÓ EMT/3485/2022, de 7 de novembre, per la qual s’obre convocatòria, 
per l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels 
Projectes Singulars (SOC-SINGULARS) (ref. BDNS 657702) 
 
L’objectiu del Programa és millorar l’ocupabilitat dels joves destinataris, mitjançant 
accions formatives d’orientació i prospecció, encaminades a proporcionar-los les 



 

 

competències bàsiques, tècniques i transversals necessàries per incorporar-se al món 
laboral. 
 
Per a l’execució de les actuacions, es preveu desenvolupar aquests projectes de 
manera agrupada. Treballar conjuntament amb aquestes ens permet optimitzar 
recursos i augmentar les oportunitats d’accés a l’ocupació i qualificació dels joves . 
- Consell Comarcal del Baix Ebre 
- Baix Ebre Innova SL 
 
Les actuacions  a desenvolupar són: 

a) Actuació de prospecció 
b) Actuació de formació professionalitzadora, mitjançant una acció conduent a 

l’obtenció d’un certificat de professionalitat. Aquest es el d’operacions bàsiques 
de cuina (codi: HOTR0108). A més a més, es complementarà amb formació 
transversal per potenciar els coneixements, habilitats i capacitats dels i les 
participants.  

c) Actuació d’orientació i acompanyament a les persones participants 
d) Actuació de coordinació 

 
El col·lectiu al qual va adreçat és, de manera general, persones d’entre 16 i 29 anys 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i persones d’entre 16 i 
29 anys inscrites com a millora d’ocupació al SOC, amb una limitació del 20% de la 
totalitat dels participants del projecte.  
 
Les actuacions subvencionables es poden iniciar a partir de l’endemà de la notificació 
de la resolució definitiva d’atorgament i han de finalitzar com a màxim el 31 de 
desembre del 2023.  
 
El nombre de persones Tècniques per dur a terme les accions del Programa son: 
 
- 1 única persona orientadora a jornada completa per grup de persones 
participants 
- 1 única persona prospectora al 50% de jornada per cada grup de persones 
participants 

- 1 única persona coordinadora per projecte, amb una dedicació del 10 % de la 
jornada per cada grup de persones participants 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’Activació Econòmica, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 21 
consellers presents, s’ adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada per import de 101.337,24 
euros, d’acord amb el següent detall: 
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de 
tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
Punt 5è.- Expedient 1357/2022. Aprovació, si s'escau, de la Ratificació de 
sol·licitud de subvenció dins el PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA A LES 
AAPP. CONVOCATÒRIA 2022. 
 

La resolució EMT/3627/2022, de 10 de novembre, obre la convocatòria per a 
l’any 2022 destinada a la concessió de subvencions de les actuacions del 
programa Primera experiència a les Administracions Públiques, amb bases 



 

 

reguladores aprovades a l’ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre i la resolució 
EMT/246/2021, de 27 de setembre. 
 
L’objectiu d’aquest programa és l’execució de contractes laborals de persones 
joves aturades majors de 16 anys i menors de 30 anys, en el si dels serveis 
prestats en aquestes administracions públiques.  
 
El programa s'ha articulat en la convocatòria de 2022 per a subvencionar la 
contractació de persones del següent col·lectiu: persones joves desocupades, 
més grans de 16 anys i menors de 30 anys que es trobin en situació d'atur 
inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). Tindran caràcter 
preferent, les persones amb grau reconegut oficialment de discapacitat superior 
o igual al 33%. 
 
El nombre de contractes pre-assignats són a jornada completa amb una 
duració de 12 mesos (1 contractació), dintre del MÒDUL A (grups de cotització 
del 9 al 5). Amb una subvenció de 1.783,83 euros mensuals (subvenció total de 
21.405,96 euros (12 mesos)) 
 
En el cas dels Consells Comarcals les actuacions seran de caràcter 
supramunicipal i amb les competències del propi consell. Les tasques a 
realitzar per les persones a contractar han de tenir les següents 
característiques generals: no poden substituir llocs de treball estructurals; han 
de ser activitats addicionals a les tasques habituals del personal de 
l’administració local i han de  ser activitats relacionades amb les ocupacions 
verdes o en competències digitals 
 
Des de l’àrea d’activació econòmica es va preparar i presentar la sol·licitud per 
tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui acollir-se a la convocatòria, 
atès que el termini de presentació de la subvenció finalitzava abans de la 
celebració de la sessió plenària. 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa 
comarcal d’Activació Econòmica, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 21 consellers presents, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar la sol·licitud de subvenció en el marc del Programa Primera 
Experiència a les Administracions Públiques 2022, presentada en data 
09/12/2022, per import de 21.405,96 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 6è.- Expedient 376/2022. Aprovació, si s'escau, del model de conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la 
comarca i EMD’s, per desplegar el funcionament del dispositiu d’inserció 
sociolaboral. 
 
En el marc del Projecte “Treball a les Comarques”, el Govern pretén intervenir en la 
comarca del Baix Ebre i onze comarques més: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès, la 
Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Montsià, l’Alt Urgell, el Baix Penedès, el Berguedà, el 
Pallars Sobirà i el Priorat amb l’objectiu de promocionar el desenvolupament econòmic 
local i la creació d’ocupació, i estableix que per fer front a les desigualtats territorials 
s’han de dur a terme serveis i programes adreçats a la generació d’ocupació, la 
creació d’activitat empresarial, i la dinamització i l’impuls del desenvolupament 
econòmic local, de manera que sigui possible desenvolupar un entorn que afavoreixi la 
dinamització socioeconòmica de la comarca.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud de subvenció en el marc 
del Projecte “Treball a les Comarques” durant el 2022, per a la realització del projecte 
anomenat “Pla d’Execució Anual del Projecte “Treball a les Comarques: Baix Ebre 
Avant” per al període 2022-2023”, d’acord amb la Resolució EMT/2134/2022, de 4 de 
juliol, per a la qual sobre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de 
subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de 
reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les Comarques”. 
 
El passat 23 de setembre de 2022 el SOC va comunicar la resolució favorable del 
projecte anomenat “Pla d’Execució anual Baix Ebre Avant 2022-2023” dintre del qual 
s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre amb 
un cost total de 357.760,98€ per donar un servei de suport a les persones en situació 
d’atur a partir de diferents mesures d’orientació  i inserció laboral. 
 
Després de 6 anys de funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral es continua 
amb la necessitat d’enfortir-lo i donar continuïtat del servei a tots els municipis i EMD’s 
de la comarca, i continuar la tasca iniciada durant el 2017, millorant el marc de 
col·laboració amb els Ajuntaments i EMD’s de la comarca,  s’ha millorat i/o ampliat la 
presència a cada municipi i EMD en funció de l’afluència d’usuaris demandants 
d’aquest servei respecte l’any anterior. 
 
Per aquests motius, és necessari procedir a la signatura, amb cada municipi i EMD de 
la comarca, del corresponent conveni de col·laboració per continuar amb el 
desplegament del funcionament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre. 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’Activació Econòmica, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 21 
consellers presents, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar el model de  conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca i EMD’s, per desplegar el funcionament del 
dispositiu d’inserció sociolaboral. 
 
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura d’aquest 
document i de la resta que siguin necessaris per l’efectivitat de l’acord. 
 
 
 
 
 



 

 

Punt 7è.- Expedient 983/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Igualtat i Feminismes l’objecte del qual és la col·laboració 
per impulsar les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel 
període 2022-2025. 
 
La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, té per 
objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i 
a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de 
gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens 
locals tenen competències. 
 
Un dels àmbits que regula aquesta llei és el dels serveis socials, tant pel que fa a 
l’establiment de mesures de suport i de prevenció eficaces per a adolescents i joves en 
situació de vulnerabilitat i per a persones que puguin patir discriminacions múltiples. 
 
L’article 3.2 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, estableix que la Generalitat i els ens 
locals han garantir el seu compliment i promoure les condicions per a fer-la plenament 
efectiva en els àmbits competencials respectius. 
 
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, contempla, entre 
les seves finalitats, l’abordatge, la prevenció i l’erradicació de tot tipus de violència 
masclista contra dones i infants. 
 
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, estableix l'obligació de la Generalitat de Catalunya de 
complementar la suficiència financera dels ens locals amb relació a les funcions que 
aquesta Llei els atribueix, la qual cosa pot fer mitjançant transferències de fons d’altres 
administracions, amb recursos propis, o mitjançant contractes programa. 
 
Al seu torn, la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista, estableix que el Govern ha de desenvolupar models d'intervenció integral a 
tot el territori de Catalunya per mitjà d'una xarxa de serveis de qualitat en tots els 
àmbits. La Generalitat de Catalunya té  la responsabilitat de garantir els recursos 
necessaris per donar compliment acurat a les accions i serveis que estableix aquesta 
Llei, ja sigui dotant els ens locals d’un fons econòmic específic anual per garantir la 
suficiència de la prestació dels serveis , ja sigui finançant el cost de la prestació 
d’aquests serveis pertanyents a municipis amb una població inferior a 20.000 
habitants, sens perjudici d’altres formes de finançament mixt amb implicació dels 
pressupostos públics  
 
La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, estableix que els serveis d’acollida es financen amb les 
aportacions del pressupost de la Generalitat, de l’Estat, dels ajuntaments i d’altres ens 
locals. També preveu que la Generalitat ha de garantir la suficiència financera dels ens 
locals per a exercir les competències que aquesta llei els assigna. La Llei abasta el 
servei de primera acollida i els programes d’acollida de especialitzada, com a mínim: 
salut, educació, formació d’adults, administració de justícia, serveis d’execució penal 
tant en l’àmbit d’adults com de justícia juvenil, serveis socials, infància i adolescència, 
entre d’altres. 
 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix, al seu article 41, 
l’obligació de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals en l’aplicació de les 
polítiques de serveis socials, mitjançant els instruments que estableixen la legislació 



 

 

general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local, entre 
els que es troba la possibilitat d’establir convenis quadriennals de coordinació i 
cooperació interadministrativa amb els ens locals, les comarques i els municipis de 
més de 20.000 habitants, a fi de garantir, en l’àmbit territorial corresponent, la 
corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i la seva estabilitat i la de llurs 
professionals. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’impulsar les polítiques de promoció 
de la igualtat i els feminismes arreu del territori comarcal afavorint la realització 
d’accions de desplegament de la xarxa del Servei d’atenció integral en el marc 
LGBTI+, el sistema d’atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència 
masclista i els seus fills i filles i el servei de primera acollida de refugiats i persones 
desplaçades 
 
El Departament d’Igualtat i Feminismes ha proposat al Consell Comarcal del Baix Ebre 
la signatura d’un conveni de col·laboració per a l’impuls de les polítiques de promoció 
de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 i va sol·licitar que, de forma 
immediata, se signi el document. 
 
En conseqüència, per tal de poder accedir als beneficis que conté el document 
proposat, fent ús de les atribucions que m’atorga l’article 13.1.a) i e) del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
l’organització comarcal de Catalunya em relació a la representació del Consell 
Comarcal i a l’exercici d’accions administratives, el president del Consell Comarcal en 
data 13 de desembre de 2022 va resoldre procedir a la signatura del corresponent 
conveni de col·laboració. 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Servei a les Persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 
21 consellers presents, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Igualtat i 
Feminismes l’objecte del qual és la col·laboració per impulsar les polítiques de 
promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025, que figura a 
l’expedient. 
 
Segon.- Ratificar la signatura del conveni efectuada en data 13 de desembre de 2022. 
 
Tercer. Trametre el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes per al seu 
coneixement. 
 
Punt 8è.- Expedient 1194/2022. Aprovació de les bases per atorgament d'ajuts 
d'urgència social - pobresa energètica. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Drets Socials de la Generalitat 
de Catalunya han signat el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social.  
 
Aquest inclou a la Fitxa núm.1: Ajuts d’urgència social per pobresa energètica. 
Es considera urgència social, la situació de necessitat bàsica produïda per un fet 
puntual, extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei 
bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de 
necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones 



 

 

que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en 
condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 

 
El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Departament d’Empresa i Coneixement han treballant en el 
desenvolupament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya. Des de fa temps, ha posat en marxa un 
seguit de mesures de suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social 
que no poden assumir les despeses que comporten els subministraments bàsics 
d’aigua, electricitat i gas. 

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, definit a 
l’article 10 del Reglament General de la Llei de Subvencions com un instrument de 
planificació i organització de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment 
d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció de finalitats públiques. 
Aquest Pla inclou una línia dina l’àrea d’atenció a les persones, anomenada “AJUTS 
D'URGÈNCIA SOCIAL SOBRE POBRESA ENERGÈTICA”,  amb l’objectiu d’afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. El Consell ha habilitat per 
a l’exercici 2023, la partida UBASP 231 48001, amb una dotació de 33.264,87 euros, 
per atendre aquestes urgències. 

El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Servei a les Persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 
21 consellers presents, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per l’atorgament 
d’ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica per a 2023, que s’annexen. 
 

 
BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 

SOBRE POBRESA ENERGÈTICA 
 

 
 

1. Naturalesa jurídica i dotació pressupostària 

 
Els ajuts contemplats en aquestes bases seran considerats despesa de dret públic.  
 
Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari, no essent de contingut jurídic 
impossible ni contradictori amb l'anterior prescripció el fet que (principalment per 
limitacions pressupostaries) el personal tècnic de referència dels Serveis Socials 
Bàsics pugui limitar els ajuts a persones físiques que reuneixin els requisits objectius 
contemplats i, en cas necessari, prioritzar els casos amb major puntuació, segons el 
barem establert.  
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència. 
 
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per 
poder atendre adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 
13/2006), que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 



 

 

La Llei 24/2015 de 29 de juliol del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya estableix les mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Drets Socials de la Generalitat 
de Catalunya han signat el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i  altres programes relatius 
al benestar social.  
 
Aquest  inclou a la Fitxa núm.1: Ajuts d’urgència social per pobresa energètica. 
 
 

2. Concepte d’urgència social 

 
 
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no 
previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té 
per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i 
bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos 
econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o 
rebre’ls d’altres fonts. 
 
Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics 
a les quals la persona usuària tingui dret i les corresponents a altres administracions i 
institucions d’iniciativa social. 
. 
 

3. Persones beneficiàries 

 
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades als 
municipis de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació del serveis social 
bàsic amb el Consell Comarcal i es troben en situació de risc d'exclusió residencial 
d'acord amb l'article 5.10 de la Llei 24/2015. 
 
Es determina un perfil d’aquells ciutadans que tindran un accés prioritari en 
compliment de l’art. 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter 
econòmic: 
 

• Família monoparental i nombrosa. 

• Família monoparental. 

• Família nombrosa. 

• Família amb menors a càrrec. 

 

4. Tipologia dels ajuts d’urgència social 

 
 Subministraments  
 
Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament bàsics de la llar: 
llum, aigua i gas d'aquelles persones i famílies que segons l'Equip Bàsic de Serveis 
Socials necessiten aquesta prestació per mantenir un mínim confort en el seu 
habitatge habitual, d'acord amb els criteris de la Llei 24/2015. 
 



 

 

Els subministraments estaran compresos dins de l’exercici corresponent a la 
convocatòria. 
 

5. Quantia màxima i percentatge dels ajuts  

 
Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar un màxim de 2  
sol·licituds d'ajut per convocatòria, d’acord amb el que disposi la Resolució de 
Presidència de convocatòria anual. 
 
El percentatge d'atorgament serà del 100% amb la quantia màxima de 600 per  
anualitat. 
 
 

6. Requisits de concessió 

 
 
Als efectes de la Llei 24/2015 s’entén que les persones i unitats familiars es troben en 
situació de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 
vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 
2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 
vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.  
 
Excepcionalment, les mesures vinculades amb la definició que estableix l’apartat 
anterior, es poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els límits 
d’ingressos que s’hi fixen, sempre que disposin d'un informe dels serveis socials que 
acrediti que estan sotmeses a un risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no disposen 
d'alternativa d’habitatge pròpia. 
 
Per a la determinació de les situacions de risc d’exclusió residencial, els ingressos 
familiars s’han de ponderar d’acord amb els coeficients que siguin establerts pel Pla 
per al dret a l’habitatge vigent. 
 
Per als supòsits de pobresa energètica, les mesures de protecció regulades per la Llei 
24/2015 s’apliquen també a les llars en què, malgrat que la unitat familiar no compleixi 
els requisits d'ingressos econòmics, hi visqui alguna persona afectada per 
dependència energètica, com en el cas de les persones que per a 
sobreviure necessiten màquines assistides. 
 
 

7. Lloc de Presentació i documentació. Procediment de tramitació i atorgament 

 
Documentació a aportar pel sol·licitant 
 
 
Les sol·licituds, segons el model establert en l’annex, es presentaran preferentment al 
registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre, acompanyades de la 
documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, i la corresponent 
documentació següent.  
 
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la 
normativa vigent del procediment administratiu  
 
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per 
valorar els ajuts és: 



 

 

 
a. DNI del sol·licitant 
b. Fotocòpia de la declaració de renda, certificat d’imputacions o en el seu defecte 

signar autorització a la sol·licitud normalitzada, de tots i cadascun dels 
membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui sol·licitar a 
l’Agència Tributària dades relatives a la renda. 

c. Acreditació de les factures de subministraments pendents de pagament. 
d. Acreditació, si s'escau, de persones amb discapacitat, gran dependència o 

persones afectades per dependència energètica. 
 

En cas de mancar algun d’aquests documents o ser defectuosos,  es sol·licitarà la 
seva esmena i/o aportació i, un cop esmenada la documentació, es seguirà el mateix 
tràmit.  
 
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ 
requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils 
des de la seva notificació.  
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, o de forma 
motivada sol·licita una pròrroga,  s’entén que l’interessat ha desistit de la seva 
sol·licitud i es procedirà a l’arxiu de l’expedient. 
 
 
Documentació interna 
 
La sol·licitud es complementarà amb el pertinent informe socioeconòmic del 
treballador/a- educador/a social valorant la sol·licitud. 
 
L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant resolució de la 
presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el termini màxim d’un  mes a 
comptar des de l’entrada al registre de la sol·licitud. Si transcorre el termini esmentat 
sense resolució, l’ajut es considerarà denegat. 
 
Es donarà compte de les sol·licituds aprovades a la Comissió Informativa de Serveis  
a les Persones del mes següent al seu atorgament. 
 
 

9. Pagament i justificació 

 
 
9,1. En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per 
a efectuar el pagament a la persona beneficiària mitjançant la fórmula de transferència 
bancària.  
 
9.2. No obstant això, en els supòsits que sigui possible, atesa la naturalesa de la 
finalitat a la qual es destina l’ajut i sempre als efectes de garantir el destí efectiu de la 
mateixa, el pagament es realitzarà directament al proveïdor del servei o 
subministrament que es tracti. En aquest cas, el proveïdor de la prestació acreditarà la 
satisfacció de l’ajuda repercutida en la persona interessada o beneficiaria. 
 
 
 
 
 



 

 

10. Termini 

 
Els terminis per sol·licitar els ajuts es fixaran mitjançant la Resolució de la Presidència 
del Consell Comarcal del Baix Ebre a través de la qual disposi la convocatòria anual 
d’aquests ajuts 
 
  

11. Dret Supletori 

 
Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la 
legislació especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu 
defecte, el Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el seu reglament, així com la normativa vigent sobre el procediment 
administratiu. 
 

12. Facultat d’interpretació 

 
Respecte en tot allò no previst en aquestes bases reguladores, ni pel que estableix a 
la legislació esmentada anteriorment, la coordinació de serveis socials informarà a la 
Comissió Informativa corresponent i la Comissió de Govern resoldrà, el criteri 
interpretatiu a aplicar en els supòsits que puguin esdevenir. 
 
 
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases 
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de 
l’anunci anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa 
l’article 124 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que 
si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’acord exprés. 
 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per tal de resoldre la 
convocatòria anual d’aquests ajuts, d’acord amb les bases aprovades ple plenari 
 
Punt 9è.- Expedient 133/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació dels 
estatuts del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre -
COPATE-. 
 

La Junta General del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, en 
sessió de data 19.12.2022, ha adoptat els acords que seguidament i de forma literal es 
transcriuen: 

 

“En data 30 de desembre de 2021, la Junta General del Consorci va acordar adscriure 
el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre al Consell Comarcal del 
Baix Ebre a partir del dia 01.01.2022 amb les conseqüències que comporta aquesta 
adscripció. 

 
L’acord preveu que, atès que l’article 120.4 de la Llei 40/2015, disposa que qualsevol 
canvi d'adscripció a una administració pública, sigui quina sigui la causa, comportarà la 
modificació dels estatuts del consorci en un termini no superior a sis mesos, comptats 
des de l'inici de l'exercici pressupostari següent a aquell en què es va produir el canvi de 
adscripció, s’inicia el procediment de modificació dels estatuts del Consorci 



 

 

 
L’acord de data 30.12.2021, va venir motivat per resultats obtinguts i per les 
recomanacions proposades en el Pla d'Acció, derivat de l’auditoria de control 
encarregada pel l’aleshores ens d’adscripció, el Consell Comarcal del Montsià,. 
 
Per complir amb la finalitat d'aquest Pla i superar les febleses posades de manifest en la 
gestió del control d'aquesta Entitat es proposà l'adopció d'un paquet de mesures 
correctores. Entre les recomanacions que figuraven en aquest Pla d’Acció apareixia la 
seva adscripció, i també l’adequació normativa dels estatuts, especialment en matèria 
de contractació i recursos humans. 
 
A la vista d’aquestes recomanacions i per tal de donar compliment a les disposicions de 
l’article 120.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que 
disposa que qualsevol canvi d'adscripció a una administració pública, sigui quina sigui la 
causa, comportarà la modificació dels estatuts del consorci en un termini no superior a 
sis mesos, comptats des de l'inici de l'exercici pressupostari següent a aquell en què es 
va produir el canvi de adscripció, 
 
Vist l’informe de secretaria amb esment al quòrum necessari per a l’adopció de l’acord, 
la JUNTA GENERAL per unanimitat dels presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatus del Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre, en els següents punts: 
 

 

Redacció actual Proposta de modificació 

Article 1.2 
El Consorci neix adscrit al Consell Comarcal del 
Montsià amb motiu del finançament en major 
mesura, per part d’aquest Consell Comarcal, de 
l’activitat desenvolupada pel Consorci, derivada 
de la seva major aportació al fons patrimonial, 
sens perjudici que la concurrència ulterior d’una 
altra causa comporti l’adscripció del Consorci a 
una altra administració per a posteriors 
exercicis pressupostaris. 

Article 1.2 
El Consorci està adscrit al Consell Comarcal del Baix 
Ebre per ser la comarca en igualtat de vots en el màxim 
òrgan de govern del Consorci, i la comarca amb el 
major número d’habitants a la que es presta servei 

Article 2.1 
El Consorci queda constituït mitjançant la 
integració voluntària del Consell Comarcal del 
Baix Ebre i del Consell Comarcal del Montsià, 
en tant que ens promotors del Consorci. 
Mitjançant el procediment previst als presents 
Estatuts, es podran integrar, també com a 
membres consorciats, el Consell Comarcal de 
la Terra Alta i/o el Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre. 

Article 2.1 
El Consorci està format pels Consells Comarcals de 
les comarques de Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, 
Ribera d’Ebre i Terra Alta. 



 

 

Article 3.5 
El Consorci es constitueix com a mitjà propi 
instrumental i com a servei tècnic de tots i 
cadascun del Consells Comarcals que el 
conformen, als efectes d’allò assenyalat a 
l’article 24.6 del Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic (aprovat pel R.D.L 
3/2011, de 14 de novembre) de les quals pot 
rebre encàrrecs de gestió, d’execució 
obligatòria pel Consorci, d’acord amb les 
instruccions i la contraprestació fi xada 
prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les 
relacions del Consorci amb els poders 
adjudicadors dels quals constitueix mitjà propi 
instrumental i servei tècnic tenen naturalesa 
instrumental i no contractual, articulant-se a 
través dels encàrrecs de gestió previstos a 
l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei 
de contractes del sector públic, motiu pel qual 
són, a tots els efectes, de caràcter intern, 
dependent i subordinat. 

Article 3.5 
El Consorci es constitueix com a mitjà propi 
instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun 
del Consells Comarcals que el conformen, als efectes 
d’allò assenyalat a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 , 
dels quals pot rebre encàrrecs de gestió, d’execució 
obligatòria pel Consorci, d’acord amb les instruccions i 
la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. 
 
Conseqüentment, les relacions del Consorci amb els 
poders adjudicadors dels quals constitueix mitjà propi 
instrumental i servei tècnic tenen naturalesa 
instrumental i no contractual, articulant-se a través dels 
encàrrecs de gestió previstos a l’esmentat article, 
motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter 
intern, dependent i subordinat. 

Article 3.6 
 
Al seu torn, conforme a allò previst a l’art. 4.1.n) 
de l’esmentat Text Refós, els contractes que el 
Consorci hagi de subscriure per a la realització 
de les prestacions objecte de l’encàrrec queden 
sotmesos a la regulació de contractació del 
sector públic, de la mateixa forma que amb 
caràcter general hi queda sotmesa la seva 
contractació. 

Article 3.6 
 
Els contractes que el Consorci hagi de subscriure per 
a la realització de les prestacions objecte de l’encàrrec 
queden sotmesos a la regulació de contractació del 
sector públic, de la mateixa forma que amb caràcter 
general hi queda sotmesa la seva contractació. 

Article 4.2 
 

Els presents Estatuts determinen les 
peculiaritats del règim orgànic, funcional i 
financer del Consorci en relació amb el règim 
general de les entitats locals que el 
constitueixen, en virtut de l’habilitació legal de 
l’article 316.1 del Decret 179/1995, pel qual 
s’aprova el Reglament d’activitats, obres i 
serveis dels ens locals de Catalunya i de la 
Disposició Addicional 20a de la Llei 30/1992, de 
Règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

Article 4.2 
 

Els presents Estatuts determinen les peculiaritats del 
règim orgànic, funcional i financer del Consorci en 
relació amb el règim general de les entitats locals que 
el constitueixen, en virtut de l’habilitació legal de 
l’article 316.1 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el 
Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens locals 
de Catalunya i a l’article 118 i següents de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

Article 6.1 

 
La seu i el domicili social del Consorci estarà 
ubicada a la seu del Consell Comarcal del Mont- 
sià. La Reserva de la Biosfera, no obstant, tin- 
drà la seu al Consell Comarcal del Baix Ebre, 
així com també tots els òrgans derivats i refe- 
rents a la mateixa. 

Article 6.1 

 
El domicili del Consorci serà coincident amb el domicili 
de l’ens d’adscripció. 



 

 

Article 8.9 
 

Vençut el termini màxim de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de les eleccions 
municipals, i designats els nous representants 
de les entitats locals consorciades a la Junta 
General, es renovarà la composició dels òrgans 
del Consorci d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional segona dels presents 
Estatuts i s’acabarà el règim de funcions, 
exercint-se novament la plenitud d’atribucions 
estatutàries i legals. 

Article 8.9 
 

Un cop transcorregut el termini màxim de dos mesos, a 
comptar des de la renovació de tots els consells 
comarcals, i siguin designats els nous representants 
de les entitats locals consorciades a la Junta General, 
es renovarà la composició dels òrgans del Consorci 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
segona dels presents Estatuts i finalitzarà el règim de 
funcions, exercint-se novament la plenitud 
d’atribucions estatutàries i legals. 

Article 32. Designació de secretari, interven- 
tor i tresorer 

 
Les funcions reservades a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional seran exercides 
pels funcionaris que ocupin aquests llocs 
reservats en el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
o subsidiàriament, en alguna de les 
administracions consorciades. 

Article 32. Designació de secretari/a, interventor/a i 
tresorer/a 

 
Desenvoluparan les funcions pròpies de la secretaria, 
la intervenció i la tresoreria les persones funcionàries 
que designi la Junta General, entre personal funcionari 
del grup A, propi del Consorci o de l’ens al qual està 
adscrit. 

 

Segon. Traslladar aquest acord a les entitats Consorciades per a la seva ratificació, amb 
les mateixes formalitat que corresponen a la seva aprovació. 

 
Tercer. Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de 20 dies, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a l'efecte de que els qui 
poguessin tenir-se per interessats en dit expedient, puguin comparèixer i formular 
quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient. Així mateix, 
estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica de les Entitats consorciades. 
 
Quart. Un cop ratificada la modificació per tots els ens consorciats i finalitzat el període 
d'exposició pública, si no es produeixen reclamacions, suggeriments, ni al·legacions, la 
modificació esdevindrà definitiva. 

 
 
 

S’ha notificat aquest acord al Consell Coamrcal del Baix Ebre per tal de procedir a la 
seva ratificació 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 21 
consellers presents, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la modificació dels Estatus del Consorci de Polítiques Ambientals de 
les Terres de l’Ebre, en els següents esmentats  
 
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 
l’Ebre  
Per tal que en tinguin coneixement i produeixi l’efecte corresponent i publiqui  l’acord 
adoptat per aquest Consell Comarcal. 
 
 
 
 



 

 

Punt 10è.- Expedient 326/2022. Aprovació inicial, si s'escau, del Programa 
d'Actuació Comarcal 2023-2026. 
 
L’article 29 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, disposa: 
 
Programa d'actuació comarcal 

29.1 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. 

 
29.2 Un cop elaborat el programa i abans d'aprovar-lo, s'ha de sotmetre a informació 
pública i ha de ser informat pel consell d'alcaldes. 

 
29.3 El programa d'actuació comarcal ha d'ésser aprovat pel ple del consell comarcal 
per majoria absoluta. 

 
29.4 Els programes d'actuació comarcal tenen una vigència de quatre anys, sens 
perjudici de les modificacions que acordi el ple del consell comarcal seguint el mateix 
procediment establert per a aprovar-los i de les revisions que estableixin els mateixos 
programes. 

 
Durant l’any 2022 s’ha repassat el contingut de l’actual Programa d’Actuació Comarcal i 
s’han reelaborat algunes de les actuacions previstes alhora que s’han inclòs altres de 
novembre 
 
La proposta de PAC s’ha sotmès al Consell d’Alcaldes en la sessió de data 09.11.2022. 
Les alcaldesses i alcaldes han mostrat la seva conformitat al nou text. 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 21 
consellers presents, s’adopta els següents ACORDS: 
Primer. Aprovar inicialment el Programa d’Actuació Comarcal del Baix Ebre 2023-2026 
 
Segon. Sotmetre el document a informació pública per una termini de 30 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci d’aprovació inicial al 
BOPT. 
 
Tercer. Un cop transcorregut el termini, traslladar al Ple les possibles al·legacions i/o la 
proposta d’aprovació definitiva del document. 
 
Punt 11è.- Expedient 1409/2022. Donar compte del 15è expedient de modificació 
de crèdits. 
 

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 
  
  
Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, vista 
la Memòria de Presidència i l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò que s'ha 
fixat en els articles 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 



 

 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 40.3 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  

  
RESOLC 

  
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.15/2022 amb la modalitat 
de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de la mateixa àrea de 
despesa o que afecten a baixes i altes de crèdits de personal, d'acord al següent detall:  

  

 

TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

ADMIN 920 21200 Manteniment edifici 5.500,00 

ADMIN 920 21300 Manteniment maquinària, instal. I utillatge 7.000,00 

ADMIN 920 22100 Energia elèctrica 10.000,00 

ADMIN 920 22706 Estudis i treballs tècnic 16.000,00 

CIDTBE 432 22100 Energia elèctrica Ebreterra 6.000,00 

EAIA 231 22000 Material infància 700,00 

GOV 491 11000 Retribucions personal eventual 700,00 

GOV 491 16000 Seguretat social personal eventual 300,00 

SIS 231 22699 Accions servei diürn SIS 4.000,00 

TRANS 231 21400 Manteniment vehicle serveis socials 6.000,00 

TRANS 231 22103 Combustible serveis socials 5.000,00 

TRANS 231 22799 Transport serveis socials 1.000,00 

      TOTAL 62.200,00 

     
 

     

TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

ADMIN 920 12000 Retrib. Bàsiques adm. Gral. Grup A1 15.000,00 

ADMIN 920 12100 Compl. Destí funcionaris adm. Gral. 10.000,00 

ADMIN 920 12101 Compl. específic funcionaris adm. Gral. 13.500,00 

CIDTBE 432 13100 Personal laboral CIDTBE 6.000,00 

EAIA 231 13100 Personal temporal EAIA 700,00 

GOV 491 23000 Alts càrrecs. Indemnització assistències 1.000,00 

SIS 231 22000 Material centres oberts SIS 1.500,00 

SIS 231 22700 Neteja centres oberts SIS 2.500,00 

TRANS 231 62400 Compra vehicle transport adaptat 12.000,00 

      TOTAL 62.200,00 

 
2n. FINANÇAMENT 

  
Aquesta modificació del Pressupost comarcal no altera la quantia total d'aquest, 
s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb 
diferent vinculació jurídica.  
 



 

 

 
3r. JUSTIFICACIÓ 
  
L’execució del pressupost fa preveure que hi hagi aplicacions que resultin insuficients 
a nivell de vinculació jurídica per fer front a les despeses pendents d’executar en els 
darrers dies de l’any degut a que els increments dels subministraments han exhaurit 
la vinculació disponible en les àrees d’administració, ebreterra i transport adaptat. 
 
També s’ha de preveure el reconeixement de triennis a favor del personal eventual 
de la Corporació. 
 
EL Servei d’intervenció socioeducativa diürn vol dur a terme una activitat amb els 
xiquets que utilitzen aquest servei utilitzant els excedents de les previsions de neteja i 
material. 
Es fa necessari adquirir material especialitzat per als equips infància. 
 
Aquestes transferències en augment es poden finançar amb excedents d’altres 
aplicacions de la mateixa àrea però diferent nivell de vinculació. 
 
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la resolució en la primera sessió 
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 42 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i remetre còpia d'aquest a 
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma. 
 
Punt 12è.- Expedient 1405/2022. Aprovar el conveni de col·laboració a signar 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, 
l’Ajuntament de Tortosa, la Fundació Privada Mercè Pla i el Consell Comarcal 
del Baix Ebre, per al desenvolupament del Projecte dibuixant horitzons, per als 
cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026. 

 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, atribueix a la 
Generalitat la competència compartida en la programació de l’ensenyament, la seva 
definició i l’avaluació general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments 
obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, 
que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis 
d’educació comú i d’atenció a la diversitat dels alumnes, i que correspon a les 
administracions educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat. Entre 
aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 d’aquest mateix article 
s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament personalitzat per als alumnes 
amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les administracions 
educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin 
una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament 
possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb 
caràcter general per a tot l’alumnat. 
 
L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres 
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o 
associacions, per facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al 
centre educatiu. 



 

 

 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que 
l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de 
diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes 
poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb 
les administracions locals. 
 
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, estableix a l’article 4.6 que les escoles i els instituts també 
han de participar i intervenir en els programes i actuacions municipals o 
supramunicipals que, en tant que plans socioeducatius, tenen per objectiu donar 
resposta a les necessitats dels infants i joves a través de projectes i recursos 
compartits entre diferents entitats i institucions. 
 
L’article 6 exposa que una de les funcions que correspon als centres educatius és 
promoure i participar en programes socioeducatius i treballar en xarxa amb altres 
agents de l'entorn amb l'objectiu de donar una resposta comunitària als reptes 
educatius. 
 
L’article 9 defineix les mesures i suports addicionals que són actuacions educatives 
que permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la 
intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge i 
desenvolupament personal que poden comprometre l'avenç personal i escolar. Al punt 
5 d’aquest article s’estableix que els programes de diversificació curricular 
constitueixen una d’aquestes mesures. 
 
En aquest marc, el CEE Mercè Pla ha elaborat el projecte Dibuixant Horitzons, 
projecte singular, que representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’última 
etapa de l’escolaritat obligatòria,i postobligatòria, amb la finalitat d’incrementar 
l’autonomia personal i les competències professionals de l’alumnat, i així facilitar la 
seva transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral. 
 
L’article 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic 
regula la figura del conveni, i forma específica el conveni interadministratiu.  
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels 21 consellers presents, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Tortosa, la Fundació Privada 
Mercè Pla i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per al desenvolupament del Projecte 
dibuixant horitzons, per als cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026, que 
s’adjunta. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I LA FUNDACIÓ PRIVADA MERCÈ 
PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DIBUIXANT HORITZONS, PER ALS 
CURSOS 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026 
 
REUNITS 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 



 

 

La Sra. Laia Asso Ministral, directora general d’Educació Inclusiva del Departament d’Educació, 
nomenada pel DECRET 127/2022, de 28 de juny (DOGC núm. 8699, de 30 de juny de 2022), 
que actua en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret 135/2022, de 19 de juliol, 
de modificació del Decret 59/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament 
d’Educació, i d’acord amb la Resolució EDU/1355/2022, de 5 de maig, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament d’Educació (DOGC núm. 8665, d’11 de 
maig de 2022). 
 
PER L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
La Il·lustríssima senyora Meritxell Roigé Pedrola, alcaldessa, nomenada en el Ple de data 
15/06/2019, fentús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 el seu apartat 1 del Text 
refós de la Llei municipal i derègim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 
 
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
En nom i representació del Consell Comarcal del Baix Ebre, l’Il·lustríssim senyor Xavier Faura 
Sanmartín, president del consell comarcal, fent ús de les facultats que li són reconegudes a 
l’article 13 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
I PER LA FUNDACIÓ PRIVADA MERCÈ PLA 
 
La senyora Laura Beltrán Descarrega, en nom i representació de la Fundació Privada Mercè 
Pla amb CIF G43542968, institució que ostenta la titularitat del centre Mercè Pla, amb domicili a 
Ctra. de l'Aldea a Tortosa, 135, consta com apoderat/apoderada en la seva condició de gerent i 
en ús de les facultats que li confereix escriptura d’apoderament atorgada davant del notari de 
Tortosa, senyor/senyora Concepcion Alonso Vasallo en data 20 d’octubre de 2022 amb número 
de protocol 2043. 
 
Els sotasignants declaren que la seva capacitat de representació està inscrita, és vigent i 
suficient per subscriure aquest conveni. 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen, mútuament, la capacitat jurídica 
suficient per formalitzar aquest conveni, 
 
M A N I F E S T E N 
 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a 
l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, atribueix a la Generalitat la 
competència compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació 
general del sistema educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a 
l’obtenció d’un títol acadèmic amb validesa a tot l’Estat. 

 
2.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, que 
l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comú i 
d’atenció a la diversitat dels alumnes, i que correspon a les administracions educatives regular 
les mesures d’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en 
l’apartat 5 d’aquest mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament 
personalitzat per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica estableix que correspon a les administracions educatives 
assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció 
educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les 
seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot 
l’alumnat. 
 



 

 

L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres 
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o 
associacions, per facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al centre 
educatiu. 
 
3.La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que 
l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de diversificació 
curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre 
activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb les administracions locals. 
 
4.El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, estableix a l’article 4.6 que les escoles i els instituts també han de 
participar i intervenir en els programes i actuacions municipals o supramunicipals que, en tant 
que plans socioeducatius, tenen per objectiu donar resposta a les necessitats dels infants i 
joves a través de projectes i recursos compartits entre diferents entitats i institucions. 
 
L’article 6 exposa que una de les funcions que correspon als centres educatius és promoure i 
participar en programes socioeducatius i treballar en xarxa amb altres agents de l'entorn amb 
l'objectiu de donar una resposta comunitària als reptes educatius. 
 
L’article 9 defineix les mesures i suports addicionals que són actuacions educatives que 
permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció 
educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge i desenvolupament personal que 
poden comprometre l'avenç personal i escolar. Al punt 5 d’aquest article s’estableix que els 
programes de diversificació curricular constitueixen una d’aquestes mesures. 
 
 
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar 
aquest conveni de conformitat amb les següents, 
  
C L À U S U L E S: 
 
PRIMERA. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Tortosa, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i la Fundació Privada Mercè Pla per al desenvolupament del 
projecte Dibuixant Horitzons, projecte singular, del CEE Mercè Pla el qual representa una 
mesura d’atenció educativa addicional en l’última etapa de l’escolaritat obligatòria,i 
postobligatòria, amb la finalitat d’incrementar l’autonomia personal i les competències 
professionals de l’alumnat, i així facilitar la seva transició a la vida adulta i la inclusió social i 
laboral. 
Aquest conveni no altera la titularitat de la competència en la matèria ni implica cessió de 
facultats. 
 
La competència i les facultats respecte al desenvolupament del projecte singular correspon al 
centre educatiu concertat i a la institució que n’ostenta la titularitat. 
 
La institució privada és titular del centre Mercè Pla. 
 
SEGONA. Àmbit d'actuació 
 
Podran realitzar les activitats objecte d'aquest conveni l’alumnat de l’última etapa de 
l’escolaritat obligatòria que compleixi els següents requisits: 
 
1.Que l’alumne/a tingui complerts o compleixi, en el curs acadèmic en què s’incorpori al 
programa, l’edat de 16 anys. 
2.L’acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares/mares o representants legals, 
expressada amb un document de compromís educatiu. 



 

 

3.La proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan 
equivalent. 
 
L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un o dos cursos acadèmics, segons la 
valoració que en facin el mateix alumne, la seva família, el seu tutor o tutora i l’equip docent. En 
tots els casos els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a l’inici de curs. Excepcionalment, 
es podran incorporar en un altre moment del curs si la valoració de l’equip docent i/o de la CAD 
o òrgan equivalent ho estima favorable. 
Per participar en el projecte els alumnes requeriran el previ consentiment dels pares o tutors 
legals. 
 
TERCERA. Espais i instal·lacions 
 
Les activitats d’àmbit pràctic externes al centre es poden desenvolupar en espais i instal·lacions 
de l’Ajuntament de Tortosa, del Consell Comarcal del Baix Ebre o en espais i instal·lacions 
d’una entitat externa, pública o privada, amb la qual col·laborarà aquest ens local. 
 
La col·laboració s’haurà de materialitzar per mitjà d’un acord entre l’ens local i l’entitat externa i 
ha d’incloure, com a mínim, el següent contingut: referència i identificació d’aquest conveni; 
acceptació de l’entitat externa de col·laborar en la formació acadèmica de l’alumne que hi 
participi; nom i cognoms de l’alumne; nom del centre d’educació especial; nom del projecte; 
  
horari; període de realització de les activitats; constància que la naturalesa de les activitats no 
suposa relació laboral ni professional; obligació de complir per part de les parts signatàries la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal; obligació de totes les parts i 
especialment de l’entitat externa de complir la normativa vigent en matèria de protecció del 
menor; obligació de l’entitat externa de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixi els danys eventuals causats per l’estat de conservació i manteniment dels 
espais i instal·lacions i mitjans materials i per la naturalesa de les activitats realitzades; 
signatures del director o directora del centre o de la institució privada titular, del representant de 
la corporació local i del representant de l’entitat externa. 
 
Aquestes activitats no tenen consideració de relació contractual laboral ni professional. 
 
La idoneïtat dels espais i instal·lacions es determina de manera conclusiva després d’un procés 
valoratiu entre el centre educatiu i la corporació local, i si escau, l’entitat externa. Per 
determinar aquesta idoneïtat es pot consultar els serveis territorials del Departament 
d’Educació. 
 
La naturalesa de les activitats i la seva connexió amb el procés d’aprenentatge acadèmic, així 
com l’avaluació i criteris de seguiment, han de venir determinats en un marc de referència 
estipulat al projecte que hagi elaborat el centre. 
 
QUARTA. Projecte educatiu 
 
El projecte educatiu l’elabora el centre, és validat pels serveis territorials del Departament 
d’Educació amb el coneixement previ de la Inspecció i ha de contenir, almenys, els següents 
apartats: 
 
1.La identificació del projecte singular amb un nom. 
2.La justificació del projecte, que s'ha d'emmarcar dins del projecte educatiu del centre, i n'ha 
d'incloure la finalitat, els objectius i els destinataris. 
3.Els àmbits curriculars que es treballen i lesprogramacions, amb els objectius, l'organització, la 
metodologia i els criteris de seguiment i avaluació dels alumnes. 
4. La distribució horària de les activitats dels alumnes i els professionals que les impartiran. 
5.Les accions de col·laboració amb la família. 
6.Les accions de participació amb l'alumne. 
 
CINQUENA. Compromisos de les parts 
 



 

 

Per part de l’Ajuntament de Tortosa i del Consell Comarcal del Baix Ebre: 
 
1.L’ Ajuntament de Tortosa i del Consell Comarcal del Baix Ebre es comprometen a facilitar 
l’accés dels alumnes a les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació 
pràctica. 
 
Per aquesta raó es formalitzarà, si escau, el document de col·laboració referenciat a la clàusula 
tercera per part de la corporació local amb cada una de les entitats externes que col·laboren. 
Aquestes activitats són part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes 
continuaran escolaritzats a tots els efectes als centres educatius durant el temps que les duguin 
a terme. 
  
2.Ajuntament de Tortosa i del Consell Comarcal del Baix Ebre es coordinaran amb el centre 
educatiu i li facilitarà la informació necessària per poder dur a terme l’adequada avaluació i la 
consegüent orientació del procés d’aprenentatge. 
 
Per part del Departament d’Educació: 
 
1. Supervisar el desenvolupament global del projecte. 
 
2.Auxiliar les altres parts signants del conveni en qualsevol incidència o fet sobrevingut durant 
el desenvolupament del projecte. 
 
Per part de la institució privada titular del centre: 
 
1.Vetllar perquè el centre elabori un projecte de mesura d’atenció educativa coherent i adequat. 
 
2.Coordinar-se amb la corporació local per tal de desplegar amb eficiència el contingut del 
projecte. 
 
SISENA. Assegurances i responsabilitats civils 
 
L’alumnat: 
 
Els alumnes estaran protegits per l’assegurança escolar obligatòria que es constitueix 
obligatòriament amb el pagament dels drets de matriculació. 
 
La responsabilitat patrimonial i civil que es pugui derivar d’actuacions de l’alumnat de centres 
de titularitat privada queda assumida per la cobertura que obligatòriament ha de tenir 
contractada la institució titular del centre. 
 
L’ Ajuntament de Tortosa i del Consell Comarcal del Baix Ebre: 
 
L’ Ajuntament de Tortosa i del Consell Comarcal del Baix Ebre resten obligat a preveure que 
les eventualitats sobrevingudes en la realització de les activitats de les quals és responsable i 
puguin derivar en responsabilitat civil i/o patrimonial, es puguin cobrir per una pòlissa específica 
o per alguna pòlissa general que ja tinguin subscrita. 
 
L’Ajuntament de Tortosa, Consell Comarcal i la Fundació privada Mercè Pla, resten obligats a 
disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixin els danys que es puguin causar 
com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i mitjans 
materials que s’utilitzin durant el desenvolupament de l’activitat objecte d’aquest conveni o de 
l’acció o omissió dels seus empleats i dependents.  
 
En aquest cas concret, la responsabilitat derivada de l’objecte del conveni es refereix a la 
facilitació d’espais per dur a terme activitats d’àmbit pràctic. 
 
Cas que la corporació local realitzi les activitats en serveis i òrgans propis, la responsabilitat 
derivada de l’objecte del conveni també es refereix a la realització efectiva de les activitats de 
l’alumnat. 



 

 

  
SETENA. Despeses i ús de recursos 
 
L’ Ajuntament de Tortosa i del Consell Comarcal del Baix Ebre determinaran els següents 
termes per a la realització de les activitats derivades de l’objecte d’aquest conveni: modalitats 
de gestió, recursos humans, recursos materials i econòmics. 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per a l’ens local ni 
contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos materials ni 
d’espais ni instal·lacions. 
 
La signatura d’aquest conveni no implica cap despesa econòmica per al Departament 
d’Educació ni contractació ni nomenament de personal nou ni adquisició de nous recursos 
materials ni d’espais ni instal·lacions. 
 
VUITENA. Modificacions del conveni 
 
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de qualsevol de les parts 
signants i amb la conformitat de totes les parts, es pot modificar el contingut d’aquest conveni, 
sempre que no suposi una modificació substancial del seu objecte, mitjançant una addenda 
formalitzada quan el fi sigui atorgar més seguretat jurídica, introduirgaranties administratives, 
incloure innovacions o actualitzacions normatives, afegir millores didàctiques o 
psicopedagògiques o d’altres amb naturalesa anàloga. 
 
NOVENA. Comissió de seguiment 
 
Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu acompliment, 
així com el dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió de 
seguiment formada per representants del Departament d'Educació, l’Ajuntament de Tortosa,el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i la Fundació Privada Mercè Pla de forma paritària, que 
resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se. 
 
Hi haurà, com a mínim, una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin 
necessàries, en aquest cas, convocades a petició d’una de les parts. El director o directora dels 
serveis territorials designarà els representants que formen part de la comissió de seguiment en 
representació del Departament d’Educació. 
 
DESENA. Vigència i pròrroga 
  
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i amb possibilitat de pròrroga. 
La pròrroga es materialitzarà, prèviament a la finalització de la vigència d’aquest conveni. 
 
ONZENA. Causes de resolució 
  
per mitjà d’una addenda, 
  
Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51.2 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
DOTZENA. Protecció de dades, dret a l’honor i la imatge i protecció del menor 
 
1.Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
  
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció 
de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets 
digitals, així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter 
personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni. 



 

 

 
2.Així mateix, els signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge i la resta de normativa d’aplicació en matèria de confidencialitat. 
 
3.El personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni, complirà la 
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que determina 
l’apartat 1 de l’article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la 
infància i l’adolescència davant la violència. 
 
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors 
hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han estat 
condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic 
d’éssers humans. 
 
 
TRETZENA. Naturalesa jurídica del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i li és d’aplicació el Capítol II del Títol IX la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el Capítol VI del Títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic i el Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació.” 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 
d’aquest conveni que no puguin ser resoltes en el si de la comissió de seguiment que es crea 
en la clàusula novena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen les parts 
indicades. 

 
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 13è.- Expedient 1299/2022. Moció del Grup Comarcal del PSC per demanar 
a la Generalitat un reconeixement del paper multifuncional de les Comunitats 
de Regants del Delta. 

 
Presenta la moció la Sra. Pedret, portaveu del grup del PSC i proposant de la moció. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, que agraeix el fet que 
se li permeti votar, i afegeix que votarà a favor. 
 
En el seu torn, el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre, que 
diu que votarà a favor de la proposta, i afegeix que a causa de l’increment del preu de 
l’energia fa que s’hagi de tancar els canals, la qual cosa afecta greument a la 
biodiversitat del Delta de l’Ebre, als sector de la pagesia, pesca, etc. 
 
Afegeix el Sr. Poy que el contingut de la moció menysvalora el problema i la urgència 
del que estem discutint, afegint que el problema es que els Regants hauríem de 
demanar aquestes actuacions on pertoca i intentar no polititzar el tema. 
 
En tercer lloc, intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu 
que el seu grup votarà a favor de la proposta presentada. 
 



 

 

Finalment, intervé el Sr. Faura, President i membre del grup comarcal d’ERC que diu 
que cal recolzar a les comunitats de regants, destacant la tasca important d’aquestes 
en el manteniment de la biodiversitat del Delta de l’Ebre. 
 
Afegeix el Sr. Faura, que l’aigua és un bé domini públic i no és exclusiva de les 
comunitats dels regants, destacant que l’increment del preu de l’energia poden 
provocar parades als canals, la d’aquestes moments es tracta d’una parada 
estratègica per unes obres que esta realitzant l’ACA a petició dels mateixos regants. 
 
Per finalitzar, el Sr. Faura, diu que la proposta demana un posicionament econòmica, 
però no assenyala cap, i que diu que s’ha de demanar al Departament que correspon i 
de moment no s’ha fet, per aquest motiu anuncia que el seu grup s’abstindrà en la 
votació. 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres presents del Ple, voten la 
proposta següent: 
 
Les Comunitats de Regants del marques Esquerre i Dret del Delta de l’Ebre, funcionen 
des de 1912 i 1860 respectivament. Gràcies a aquestes infraestructures hidràuliques 
es pot transportar aigua a través dels canals de la Dreta i l’Esquerra, des de l’assut de 
Xerta-Tivenys a les 21.000 hectàrees que la necessiten per produir arròs a la plana 
deltaica. Un cop usada, aquesta aigua es transportada per una xarxa de desguassos, 
simètrica a la de reg, i fa cap al mar, aportant gran quantitat de nutrients, mitjançant un 
conjunt d’estacions de bombeig que també gestionen les Comunitats de Regants. No 
cal incidir en la importància econòmica del sector agrari del Delta que ha permès la 
prosperitat dels seus pobles i habitants, des de fa mes d’un segle i mig i que és a la 
vegada el responsable de la gestió d’un paisatge que atreu anualment centenars de 
milers de turistes. 
 
Més enllà del servei agrari dels canals de reg, que subministren aigua als camps 
durant de període de producció de l’arròs entre els mesos d’abril a octubre, hi ha una 
evident relació entre la biodiversitat i els nivells poblacionals d’aus aquàtiques  al 
Delta, segons la superfície de camps inundats durant la tardor i l’hivern. De la mateixa 
manera, el sector marisquer i pesquer que feineja a les badies del Fangar i els Alfacs i 
el litoral, tenen una clara dependència dels volums d’aigua que arriben en aquests 
espais ates que fertilitzen amb els seus nutrients les zones d’engreix dels musclos, 
ostres i cloïsses i afavoreixen la presencia de diverses espècies de peixos i mol·luscos 
de gran importància, tant des del punt vista comercial com biològic.  
 
Pot ser el cas més clar d’aquest benefici ambiental és el de les Nacres mediterrànies, 
que tenen a les badies del Delta les poblacions mundials més importants a causa de la 
protecció que suposa la baixa salinitat d’aquests espais, gràcies a les aportacions 
d’aigua dolça que fan Comunitats. Aquestes condicions ambientals de baixa salinitat 
impedeixen que la principal amenaça d’aquesta espècie protegida a nivell 
internacional, un protozou marí anomenat Haplosporidium, no pugui prosperar a 
l’interior de les badies i per tant atacar les Nacres. 
 
Però també la activitat cinegètica, tant arrelada i necessària al Delta per mantenir un 
control poblacional d’aus aquàtiques que s’alimenten als arrossars, està en clara 
dependència de les aportacions d’aigua als camps fora del període de producció 
arrossera.  
 
Tota aquesta introducció pretén posar en relleu la clara vinculació entre els valors 
ambientals, turístics, pesquers, marisquers i cinegètics que genera la gestió de la 
xarxa de reg i desguassos de les Comunitats de Regants, a més del agrari. Les 



 

 

Comunitats són els principals gestors del Delta i sobre la seva acció pivoten totes les 
activitats econòmiques del territori i fins i tot la del propi Parc Natural, que depèn de la 
seva gestió pel que fa a l’estat de conservació de les llacunes i les badies. 
 
Com es de tots sabut, el passat mes d’agots,  la Comunitat de Regants de l’Esquerra 
va aprovar en Junta General, avançar el tancament de Canal a data 1 de novembre, 
mes de dos mesos abans del que es tradicional.  L’objectiu és reduir la important 
despesa energètica, que enguany s’ha disparat per l’increment dels costos de la llum i 
els combustibles. El pressupost era inicialment de 900.000 euros, i la factura ha acabat 
sent l’1,3 milions. Una xifra «insostenible», segons afirma el president de l’entitat. Pel 
que fa al canal de la dreta de l’Ebre, segons ha manifestat el seu President,  l’entitat 
podria plantejar mesures similars a les dels regants del marge esquerre de cara a l’any 
que ve, si es mantenen els sobre costos energètics. 
 
L’aigua dels Canals de la Dreta i l’Esquerra ha de continuar fluint pels camps, les 
llacunes i les badies durant tot l’any i només durant els mesos de producció arrossera. 
Si aquesta situació de tancament prematur dels canals es consolida provocarà una 
greu alteració de l’estatus quo del conjunt del Delta en tots els àmbits econòmics i 
ambientals del Delta.  
 
Per aquest motiu, entenem que la Generalitat, a traves de Departament d’Acció 
Climàtica, competent en exclusiva de la gestió ambiental a Catalunya, però també 
titular de les competències agràries, pesqueres, marisquereres, cinegètiques i a la 
vegada també de les energètiques, s’ha d’implicar en la problemàtica generada pels 
sobre costos energètics de les Comunitats de Regants i evitar que es posi en perill el 
conjunt d’activitats i valors que depenen de la gestió de les Comunitats. 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del 
PSC, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb els vots a favor dels 8 membres del 
grup de Junts, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC, els dels 2 membres del 
grup de Movem Terres de l’Ebre i el del membre de Ciutadans, amb l’abstenció dels 7 
membres presents del grup comarcal d’ERC, el ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a traves del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a que estableixi un acord específic amb 

les Comunitats de Regants del Delta de l’Ebre que reconegui el seu paper 

multifuncional (agrari, ambiental, turístic, pesquer, marisquer i cinegètic) i que els 

permeti compensar econòmicament els sobre costos generats de fer circular aigua pel 

conjunt de la plana deltaica fora del període agrícola. 

 
Segon.- Traslladar aquest acord a les Comunitats de Regants del Delta i totes les 

entitats afectades: Cooperatives Arrosseres, Confraries de Pescadors del Delta, 

Societats de Caçadors, Junta Rectora del Parc Natural, Associació d’empresaris 

turístics del Delta, Sindicats Agraris i principals ONG ambientalistes.  

 
Punt 14è.- Expedient 1425/2022. MOCIO GRUP COMARCAL JUNTS - MOCIÓ 
PER GARANTIR EL COMPLIMENT DEL FONS NUCLEAR. 
 
Presenta la moció la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts i proposant 

del Text. 

 



 

 

En el seu torn de paraula, el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, diu que votarà a 

favor de la proposta. 

 

En segon lloc, intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de 

l’Ebre, que diu que votarà a favor de la proposta per així evitar el despoblament 

d’aquestes zones de les nostres terres. 

 

Seguidament intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu que 

votaran a favor de la proposta, ja que la Llei va ser proposada al Parlament pel grup 

del PSC i es van aprovar les esmenes negociades amb Junts. És una llei que afectarà 

positivament als pobles de 30km de distància. I afegeix que aquesta moció l’únic que 

fa, és demanar a la Generalitat que compleixi el text aprovat. 

 

Finalment intervé el Sr. Faura, President i membre del grup comarcal d’ERC, que diu 

que voten a favor de la moció, però puntualitza que ERC va aprovar dos lleis, que es 

van recórrer davant el Tribunal Constitucional, una per part del PP i l’altra per part del 

PP i continuada pel PSOE, però agraeix aquest canvi de pensament. 

 

Aquesta llei planteja el 50% dels fons per al territori i han afegit als 30 km de radi, 

espera equivocar-se però es podria titllar de cafè para “todos”, i que creu que això pot 

anar en perjudici i de manca de solidaritat cap a la comarca de la Ribera d’Ebre. 

 

Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres del Ple, voten la proposta 

següent: 

 

L’energia nuclear proporciona, avui dia, més de la meitat de l’electricitat que 

consumeix Catalunya. Ascó i Vandellòs, inaugurades als anys vuitanta, són les grans 

protagonistes d’això, però aquesta realitat té una data límit: l’any 2031. Les centrals 

nuclears a la Ribera d’Ebre i al Baix Camp, hauran de tancar, perquè s’acaba la vida 

útil de les instal·lacions. 

 
Les centrals d’Ascó i de Vandellòs són la font d’energia elèctrica més important de 

Catalunya. L’any 2020, van aportar més de la meitat de la producció elèctrica de 

Catalunya: 24.900 GWh, la qual cosa representa un 54,9% del total. 

 
Els ciutadans de Catalunya i més concretament els de les Terres de l’Ebre i el Camp 

de Tarragona, ja varen haver de patir fa anys la implantació de les centrals nuclears al 

seu territori i ara lluiten per revertir les conseqüències del seu futur tancament. 

 
La Generalitat va presentar, a finals del 2021, un fons de transició nuclear consistent 

en una inversió de 24 milions d’euros anuals per a “accions de desenvolupament 

socioeconòmic” i “de transició energètica justa” a les zones afectades pel futur 

tancament. Aquest fons, no obstant, semblava insuficient als ulls del propi territori 

afectat i, en aquest sentit, el 15 de desembre de 2022 al Parlament de Catalunya, es 

van aprovar unes esmenes presentades per Junts per Catalunya, sobre el fons nuclear 

que incrementaven els recursos i el nombre de municipis beneficiaris a més 

d’assegurar els adequats mecanismes de governança del fons. 



 

 

 
Pel que fa als aspectes econòmics es va demanar que els Fons Nuclear augmentés de 

24 milions d’euros per a municipis en un radi de 0 a 20 kilòmetres de les centrals 

nuclears a 60 milions d’euros en un radi de 0 a 30 kilòmetres. 

 
En relació a la governança territorial del fons, la proposta Junts dona un lloc 

preeminent al Departament d’Empresa i reconeix la importància de la participació 

d’Acció, assigna les dues  vicepresidències  per  als  dos  municipis  nuclears,  Ascó́  i  

Hospitalet  de  l’Infant  i Vandellòs, i designa una representació́ important del teixit 

econòmic, empresarial i sindical local i també́ dels 5 consells comarcals afectats en les 

dues àrees. 

 
Així doncs, gràcies a aquesta proposta, s’obtindran uns ajuts més grans destinats a la 

promoció econòmica del territori, la generació de llocs de treball i la transició 

energètica del país. Aquest fons és bàsic per a que els habitants del territori afectat 

tinguin un desenvolupament econòmic alternatiu que garanteixi la seva prosperitat i el 

seu benestar. L’incompliment de les esmenes de Junts que es van aprovar al 

Parlament contribuiria a agreujar encara el despoblament a les zones afectades. 

 
El Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del 
JUNTS, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 21 membres 
presents al Ple, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a donar compliment a la Llei 5/2020, de 29 
d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació 
de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, en relació al 
fons de transició nuclear, amb el text definitiu aprovat el dia 15 de desembre de 2022 
al Parlament de Catalunya. 
 
Segon.- Convocar l'òrgan de governança del fons de transició nuclear el més aviat 
possible per poder començar a treballar i fer efectiu el retorn d’aquests fons al territori 
durant el primer trimestre del 2023. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis 
i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 

Punt 15è.- Propostes d'urgència. 

 

No se’n presenta cap. 
 
PUNT 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
No se’n produeixen. 
 
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14:55 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. 
 


