ACTA 08/2020 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier
Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviño i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Casals Vilaubí, Maria Jesús
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi (s’incorpora al punt 13è)
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon (pren possessió al punt 2n)
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Zaragoza Vallés, Sandra
El Sr. Jordi Jordan Farnós, segueix la sessió per videoconferència.
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
A Tortosa, sent les 14:00 hores del dia 25 de setembre de 2020, es reuneixen sota la
Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la
finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan
col·legiat convocada per Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura
Sanmartín, de data 22 de setembre de 2020, sota el següent ordre del dia:

PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
PUNT 2n.- Expedient 787/2020. Presa de possessió del nou conseller comarcal del
PSC.
PUNT 3r.- Expedient 916/2020. Donar compte de Resolucions de Presidència
PUNT 4rt.- Expedient 751/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases per a la concessió
dels PREMIS EMPRENEDURIA del Baix Ebre
PUNT 5è.- Expedient 518/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
l'Agència Catalana de l'Aigua per a la remodelacióde l'EDAR de Tivenys
PUNT 6è.- Expedient 896/2020. Aprovació, si s'escau, de l'actuació anual de l'encarrec
de gestió a COPATE en matèria d'assistència tècnica: sanejament - energia - òrgan
ambiental
PUNT 7è.- Expedient 747/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores de
l'atorgament del PREMI FOTOGRAFIA del Baix Ebre
PUNT 8è.- Expedient 883/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de signatura
amb l'institut Català de les Dones del Contracte Programa exercici 2020
PUNT 9è.- Expedient 799/2020. Aprovació, si s'escau, de l'aprovació del IV Pla de
Polítiques de Dones del Baix Ebre
PUNT 10è.- Expedient 878/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni de cooperació
interadministrativa entre el Departament de Salut per la gestió de la crisi sanitària i
social provocada per la COVID-19
PUNT 11è.- Expedient 800/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
Repsol pel Servei de Transport Adaptat i Assistit de la comarca, exercici 2020
PUNT 12è.- Expedient 710/2020. Aprovació, inicial, si s'escau, de la relació de Llocs
de Treball de l'exercici 2020
PUNT 13è.- Expedient 875/2020. Aprovació incial, si s'escau, del 7è expedient de
modificació de Crèdit del pressupost de l'exercici 2020
PUNT 14è.- Expedient 864/2020. Donar compte de la resolució d'aprovació de les
línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2020
PUNT 15è.- Expedient 735/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i la
convocatòria d'ajuts per assistència a llars d'infants, curs 2020-2021
PUNT 16è.- Expedient 893/2020. Aprovació, si s'escau, del Convenis de col·laboració
per al desenvolupament dels plans locals de joventut 2020 a signar amb ajuntaments
de la comarca
PUNT 17è.- Expedient 1279/2019. Aprovació, si s'escau, del canvi de representant del
Consell Comarcal al Consorci per la Normalització Lingüística
PUNT 18è.- Expedient 909/2020. Proposta de Presidència d'aprovació de la Moció
conjunta de l'ACM i la FMC sobre suficiència financera dels ens locals
PUNT 19è.- Propostes d'urgència
PUNT 20è.- 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’ha distribuït prèviament; les sotmeten a votació ordinària i s’aproven, per
unanimitat dels 24 consellers comarcals, l’acta 06/2020 de la sessió ordinària de data
24 de juliol de 2020, i l’acta 07/2020 de la sessió extraordinària de data 30 d’agost de
2020.
PUNT 2n. Expedient 787/2020. Presa de possessió del nou conseller comarcal
del PSC.
El President del Consell anuncia que la Junta Electoral Central ha emès les
credencials del conseller comarcal el Sr. Ramon Joaquin Martínez Gallardo en
substitució, per la renúncia de la Sra. Virginia Borràs Vicente.
Seguidament passa a prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució,
d’acord amb l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General, en relació amb el
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
El President pregunta: “Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Conseller Comarcal amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia?”.
El Sr. Ramon Joaquin Martínez Gallardo: “ Sí, prometo. ”.

PUNT 3r. Expedient 916/2020. Donar compte de Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

RP 2020-0217

SIA 2126607 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1289/2019 -CONSELL DE PRESIDÈNCIA MANDAT 2019-2023 --

1289/2019

RP 2020-0216

SIA 2165410 -- Expedient 869/2020 -- 39697188Q
ENCARNACIÓN LÓPEZ GALDEANO -- PROCEDIMENT
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO
CISTERNA - ENCARNACION LOPEZ GALDEANO (LLAR DE
RECOLLIDA D'ANIMALS) --

869/2020

RP 2020-0215

RESOL RP 94 2020 Ramon Masip baixa voluntària educador
SIS 14 09 2020.

233/2020

RP 2020-0214

SIA 2126751 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 864/2020 -Aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici
2021 --

864/2020

RP 2020-0213

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

748/2020

RP 2020-0212

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 870/2020 -Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIÓ DE
MONITORES I EMPLATADORES. MENJADOR ESCOLAR.
CURS 2020-2021 --

870/2020

RP 2020-0211

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 870/2020 -CRIDA I CONTRACTACIÓ DE MONITORES I
EMPLATADORES. MENJADOR ESCOLAR. CURS 2020-2021 --

870/2020

RP 2020-0210

Expedient 292/2017 -- 47822910E Yolanda Fabregat Borras,
47822910E Yolanda Fabregat Borras --

292/2017

RP 2020-0209

SIA 2165410 -- Expedient 850/2020 -- B43516988
PRONTOSERVIS S.L. -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA JENARO JUAN MIGUEL --

850/2020

RP 2020-0208

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1957/2019 -Múltiples interessats -- SELECCIO FUNCIONARI INTERI ARQUITECTE TÈCNIC --

1957/2019

RP 2020-0207

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 648/2020 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE
GESTIÓ ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANS --

648/2020

RP 2020-0206

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1772/2019 -Múltiples interessats -- Borsa de treball. monitor de menjador --

1772/2019

RP 2020-0205

GEMMA INMACULADA QUEROL VILAUBI -- Sol.licitud
excedència voluntària Gemma Querol Vilaubí a partir del 01-092020 --

841/2020

RP 2020-0204

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 648/2020 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE
GESTIÓ ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANS --

648/2020

RP 2020-0203

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 648/2020 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE
GESTIÓ ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANS --

648/2020

RP 2020-0202

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1772/2019 -Múltiples interessats -- Borsa de treball. monitor de menjador --

1772/2019

RP 2020-0201

Expedient 245/2020 -- 47631753H MARTA GIL HOMS -Contractacio de Marta Gil Homs, treballadora social SIFE
interinitat baixa IT i maternitat Anna Vazquez --

245/2020

RP 2020-0200

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 808/2020 -contractació Marta Iglesias Ojeda, tècnica inserció laboral,
projecte "Treball a les 7 comarques" --

808/2020

RP 2020-0199

SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 813/2020 -COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES - JUNY i JULIOL 2020
(20/7/2020) --

813/2020

RP 2020-0198

SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 813/2020 -COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES - JUNY i JULIOL 2020
(20/7/2020) --

813/2020

RP 2020-0197

SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 813/2020 -COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES - JUNY i JULIOL 2020
(20/7/2020) --

813/2020

RP 2020-0196

SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 813/2020 -COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES - JUNY i JULIOL 2020
(20/7/2020) --

813/2020

RP 2020-0195

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 788/2020 -Primera adjudicació AID curs 2019-2020 -- omissió funció
interventora

788/2020

RP 2020-0194

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1957/2019 -Múltiples interessats -- SELECCIO FUNCIONARI INTERI ARQUITECTE TÈCNIC --

1957/2019

RP 2020-0193

SIA 2126638 -- Expedient 465/2020 -- Múltiples interessats -PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2020 --

465/2020

RP 2020-0192

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 722/2020 -47860438Z FLOR ARQUES RIBEIRO -- Contractació
treballadora familiar Flor Arques Ribeiro --

722/2020

RP 2020-0191

SIA 2126659 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1421/2019 -- Cap
de Premsa -- Assignacio de tasques especifiques

1421/2019

RP 2020-0190

SIA 2126682 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
337/2020 -- CONTRACTE DE SERVEIS. "Seminaris sobre
transformació digital i indústria 4.0 per a la indústria
manufacturera". PROGRAMA 7 COMARQUES. BAIX EBRE
AVANT --

337/2020

RP 2020-0189

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1772/2019 -Múltiples interessats -- Borsa de treball. monitor de menjador

1772/2019

PUNT 4t.- Expedient 751/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases per a la
concessió dels PREMIS EMPRENEDURIA del Baix Ebre.
D’uns anys ençà, el Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’establir unes
bases per tal de guardonar i reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les
noves empreses ubicades a la comarca del Baix Ebre per la seva contribució al
desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació de llocs de treball.
Concretament el concurs pretén fomentar l’esperit emprenedor i innovador, impulsar la
generació d’idees que solucionin necessitats reals i potenciar les idees que puguin
convertir-se en productes o serveis reals i comercialitzables.
Fins ara, cada any s’aprovaven les bases i la convocatòria en un mateix document.
Des de serveis jurídics es recomana establir unes bases reguladores del Premi, que
tinguin voluntat d’estabilitat i continuïtat i, anualment i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària, obrir la corresponent convocatòria.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’activació econòmica i esports i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió del PREMI A
L’EMPRENEDURIA DEL BAIX EBRE als millors projectes de creació d’empresa que
s’ubiquin al Baix Ebre, que seguidament es transcriuen:
Bases reguladores de la concessió del Premi a l’emprenedoria atorgat pel Consell
Comarcal del Baix Ebre

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquestes Bases és regular la concessió del Premi a l’emprenedoria, destinat a
reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a la
comarca del Baix Ebre per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i
a la creació de llocs de treball. Aquest concurs és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix
Ebre i de Baix Ebre Innova SL i pretén fomentar l’esperit emprenedor i innovador, impulsar la
generació d’idees que solucionin necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin
convertir-se en productes o serveis reals.
2. Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el
procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència,
lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
3. Persones beneficiaries
Podran participar en el premi aquelles empreses que estiguin establertes a la comarca del Baix
Ebre, o bé aquells emprenedors que tinguin prevista la constitució i l’inici de l’activitat
empresarial en la comarca del Baix Ebre.
A efectes d’aquest premi es considera empresa qualsevol forma jurídica de constitució amb
ànim de lucre.

4. Requisits per a participar en el concurs
Es poden presentar projectes que hagin iniciat l’activitat a partir del 16 de novembre de l’any
anterior a la convocatòria fins al 15 de novembre de l’any de la convocatòria (acreditació d’inici
d’activitat amb l’alta censal definitiva a l’Agència Tributària, model 036/037).
Totes aquelles sol·licituds que no hagin fet efectiu l’inici de l’activitat amb el termini especificat
anteriorment quedaran desestimades. D’aquesta forma, el jurat només podrà avaluar les
sol·licituds que hagin estat efectives en relació a l’activitat prevista.
Queden excloses de la convocatòria les empreses considerades com a grans segons la
Comissió Europea (que ocupen a més de 250 treballadors i que facturin més de 50 milions
d’euros o que el seu balanç sigui superior a 43 milions d’euros), o les que més del 25% del seu
capital sigui ostentat per una o més empreses considerades com a grans segons la definició
anterior.
També queden excloses de l’àmbit d’aquesta convocatòria les empreses amb capital
íntegrament públic.
És incompatible la condició de participant en el concurs per a totes aquelles persones
relacionades de forma institucional i/o contractual amb les institucions convocants i/o amb el
jurat. La condició de persona guanyadora d’anteriors edicions d’aquest mateix premi és
incompatible amb la condició de participant d’aquesta edició.
5. Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds que es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat)
s’han d’acompanyar de la següent documentació, acreditada mitjançant document original o
fotocòpia degudament confrontada:
•
•
•
•
•

Sol licitud segons model normalitzat signada per totes les persones que formen part de
l’equip promotor.
Targeta NIF de l’empresa , si s’escau, i/o NIF del sol·licitant i de totes les persones que
participen en el projecte.
Curriculum vitae de la persona o grups de persones promotores del projecte
empresarial.
Pla d’Empresa, d’acord amb les consideracions del punt següent
Declaració censal d’inici d’activitat corresponent (model 036-037). Aquest document el
presentaran les empreses que ja hagin iniciat la seva activitat

PLA D’EMPRESA
Totes les candidatures s’acompanyaran d’un pla d’empresa, de la idea de negoci o bé d’un pla
estratègic.
El document ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se
seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges competitius que
té el producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova activitat. També s’ha
d’aportar informació rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip fundador.
Les dades mínimes a incloure són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentació de l’empresa.
Anàlisi de l’entorn i anàlisi del mercat.
Pla de màrqueting.
Viabilitat tècnica i pla d’operacions.
Pla d’organització i recursos humans.
Pla economicofinancer.
Aspectes jurídics i tecnològics.
Estratègia de creixement i desenvolupament de l’empresa.
Annexos.

En el document del pla d’empresa no ha de figurar cap de tipus de dada de caràcter personal.
Particularment, no ha de constar enlloc del pla el nom i l’adreça de les persones promotores del
projecte.
6. Lloc i termini de presentació
La presentació de les propostes al Premi, amb tota la documentació requerida, s’han de
presentar, preferentment, a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat instància genèrica.
Els/les aspirants que siguin persones físiques, també poden presentar la seva proposta en el
registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre (Carrer Barcelona, 152 de 43500
TORTOSA), horari de dilluns a divendres, de 8,00 a 15,00 hores)
També es podran presentar en els registres i la forma determinada per l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques,
si bé es recomana que en aquests casos es trameti còpia de la sol·licitud presentada per
correu electrònic a l’adreça secretaria@baixebre.cat per a la deguda constància.
7.
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el BOP
de Tarragona de l’anunci de la convocatòria i finalitza la data que es faci constar en la
convocatòria.
8. Procediment de tramitació
La Presidència del Consell Comarcal, mitjançant resolució, disposarà al convocatòria anual del
Premi, un cop comprovada la dotació pressupostària corresponent.
La convocatòria del Premi es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i se’n
farà difusió a través del web i mitjans de comunicació i/o xarxes socials que es consideri
adequat per tal d’aconseguir la màxima difusió.
Un cop rebudes les sol·licituds per part dels tècnics de l’Àrea de Dinamització Econòmica i
Ocupació, s’avaluarà que compleixin els requisits esmentats a la base quarta. Si és així, es
trametran als membres del tribunal. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un
cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a la valoració de cap sol·licitud que
no compleixi les característiques esmentades a la base quarta.

Per a l’esmena de defectes es requerirà al sol·licitant per escrit, per tal que, en el termini màxim
de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, es presenti la
documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la documentació
demanada es descartarà la sol·licitud i es deixarà fora de concurs.
9. Instrucció i concessió. Jurat qualificador.
La composició del jurat qualificador és la següent:
President:
•

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Vocals:
•
•
•
•
•
•

Conseller responsable de l’àrea de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
Un representant de cadascun dels grups polítics del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Tres persones rellevants de recorregut prestigi del món empresarial i acadèmic
nomenades pel president del Consell Comarcal.
Un Representant de l’entitat col·laboradora amb l’edició del premi.
Un tècnic/a de l’àrea de dinamització econòmica i ocupació..
Un tècnic/a funcionari/a que actuarà com a secretari del jurat amb veu però sense vot.

El jurat qualificador és l’encarregat de:
•
•
•
•

Acceptar o excloure les proposes presentades, i fer constar a l’acta –si s’escau- les
raons de l’exclusió.
Preseleccionar les propostes presentades.
Avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar els guanyadors del premi.
Aplicar els criteris establerts en les bases i resoldre les incidències o qüestions no
previstes que es plantegin.

El jurat pot considerar oportú escoltar els finalistes abans de la decisió. En aquest sentit, el
participant es compromet a desplaçar-se al lloc de les deliberacions en cas de resultar finalista i
ser requerit pel jurat.
En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels
seus membres. Si cal, el vot del president del Consell Comarcal és de qualitat.
El Jurat podrà declarar el premi desert. La decisió del Jurat és inapel·lable.
10. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds.
En la fase d’avaluació és valorarà el document del pla d’empresa a partir de l’anàlisi de la idea
de negoci i la seva potencialitat, la coherència del pla d’empresa, la viabilitat tècnica,
econòmica i financera del projecte; l’equip promotor i les previsions de creixement de l’empresa
pel que fa tant a la facturació com a la creació de llocs de treball.
A efectes d’avaluar els projectes amb la màxima objectivitat, a continuació s’estableixen els
següents criteris de puntuació. Puntuació màxima 100 punts.
• Viabilitat tècnica, econòmica i comercial del projecte: 30 punts.
• Model de negoci escalable i/o replicable. 10 punts
• Creació de llocs de treball: 15 punts.
• Innovació i valor afegit del projecte: 15 punts.
• Aplicació de criteris de qualitat i responsabilitat social empresarial. 10 punts
• Presentació del projecte. Estructura i continguts del pla d’empresa. 5 punts.
• Criteri de variabilitat anual segons circumstàncies específiques, a determinar en la
resolució de convocatòria. 15 punts
11. Valoració de les obres

Els membres del Jurat es reuniran durant el mes de desembre i posaran en comú la puntuació
atorgada a cada projecte, que no superarà els 100 punts, d’acord amb la base novena.
12. Resolució i lliurament del premi
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre coneixerà el veredicte del Jurat i
acordarà la concessió del Premi.
El lliurament del premi es farà en un acte institucional. El dia, hora i lloc s’anunciarà
oportunament.
El pagament es realitzarà un cop s’hagin fet les comprovacions oportunes per part de
l'organització a fi i efecte que el guanyador sigui el titular del projecte i aquest ja hagi iniciat la
seva activitat.
13. Dotació del premi
Hi haurà 1 premi i, a criteri del Jurat, es podrà atorgar un accèssit amb la següent dotació:

1er premi.
El premi consistirà en una dotació econòmica que constarà en la convocatòria anual del Premi
i la cessió durant un any dels espais comuns del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix
Ebre Innova.
Aquest import podrà variar en funció de la disponibilitat pressupostària i es reflectirà en el
pressupost comarca de l’exercici corresponent i es farà constar en la resolució de convocatòria
de cada anualitat
El projecte guanyador del concurs obtindrà també l’assessorament tècnic i el suport logístic
dels tècnics del Viver d’empreses per fer l’acompanyament tècnic necessari del nou projecte.
Accèssit.
A criteri del Jurat, es podrà atorgar un accèssit. Aquest consistirà en la cessió durant un any
dels espais comuns del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova.
14. Qüestions generals
•
•
•
•

•

La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació d’aquestes bases.
La presentació de la sol·licitud comporta, així mateix, el compromís del seu titular a no
retirar-la de concurs.
Els premiats hauran d’informar al Consell Comarcal del Baix Ebre de totes les
incidències en relació a les actuacions premiades.
El Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix la confidencialitat de la informació
presentada pels participants, que és propietat exclusiva dels autors. Malgrat tot, el
Consell Comarcal pot difondre les característiques generals de la proposta, així com el
nom de la persona guanyadora del concurs.
Les dades personals que el Consell Comarcal sol·liciti als usuaris es destinaran
exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i es tractaran d’acord amb el
principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

15. Vigència
La vigència d’aquestes bases s’estableix fins que es produeixi la seva modificació o derogació

Segon. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores de l’atorgament del premi en
el tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal i un
extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per donar coneixement i
possibilitar qualsevol tipus d’observació al respecte.

Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que
anualment dicti resolució amb la convocatòria per a la concessió del Premi, d’acord
amb la disponibilitat que es prevegi en el pressupost de l’anualitat corresponent.
Quart. Fer constar la voluntat que en la convocatòria de l’exercici 2020 s’inclogui com
a criteri de variabilitat anual segons circumstàncies específiques, a determinar en la
resolució de convocatòria el següent: “Projectes adreçats o vinculats a satisfer
necessitats específiques derivades de l’actual crisi sanitària a conseqüència del
Covid19”.

PUNT 5è.- Expedient 518/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
l'Agència Catalana de l'Aigua per a la remodelació de l'EDAR de Tivenys.
El Consell Comarcal del Baix Ebre va sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la
signatura d’un conveni de col.laboració per a l’execució de les obres de remodelació
de l’EDAR de Tivenys.
L'actuació «Remodelació de l'EDAR de Tivenys» es porta a terme com a necessitat de
millora per garantir el correcte funcionament de l'EDAR de Tivenys, actualment en
servei.
En data 27 d’agost de 2020, l’ACA ha tramès al Consell Comarcal el model de
conveni per l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la
determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per
a l'execució de l'actuació «Remodelació de l’EDAR de Tivenys».
L’import màxim a finançar per l’ACA per a l'execució de l'actuació és de 1.137.127,74 €
(IVA exclòs), amb el següent desglossament i anualitats (lVA exclòs):
ANUALITAT
Execució de les obres
Direcció d'Obra i CSS

2020

2021

2022

TOTAL

0,00 €

409.571,00 €

632.861,06 €

1.042.432,06 €

0,00 €

33.052,82 €

35.012,51 €

68.065,33 €

Despeses indirectes

630,35 €
3.900,00 €

0,00 €
11.700,00 €

0,00 €
10.400,00 €

630,35 €
26.000,00 €

TOTAL

4.530,35 €

454.323,82 €

678.273,57 €

1.137.127,74 €

Expropiacions

Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de gestió ambiental i sector primari, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució
de les obres de remodelació de l’EDAR de Tivenys, que seguidament es transcriu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AGÈNCIA
CATALANA
DE L’AIGUA
PER A L’EXECUCIÓ
DE
LES
OBRES «REMODELACIÓ DE L'EDAR DE TIVENYS» CV20000503
REUNITS
D’una part, l’Il.lm. Sr. Xavier Faura sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre (en
endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal 43500,
NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències atribuïdes pel

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data
25.09.2020.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP 08036) i NIF
Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny,
d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual
s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest acte per l’aprovació del
present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA número 207.
Totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització del present
Conveni i en la representació en què actuen,
EXPOSEN
L’ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i
d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i
competències relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de
les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del servei de
sanejament, l’acció concertada de les actuacions de les administracions competents en matèria
de sanejament l’administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix el
TRLMAC.

I.

II.

El Consell Comarcal del Baix Ebre en exercici de les seves competències, atribuïdes per
acord del Ple de l'Ajuntament de Tivenys en sessió celebrada el 2 de juny de 2010 és
l’Administració competent titular del servei de sanejament en alta del municipi.

III.

L'actuació «Remodelació de l'EDAR de Tivenys» es porta a terme com a necessitat de
millora per garantir el correcte funcionament de l'EDAR de Tivenys, actualment en servei.
De conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i dels articles 47 a 53 de la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ambdues parts han convingut les
condicions per les quals s’efectuarà el finançament de la inversió corresponent a l'execució
de l'actuació «Remodelació de l'EDAR de Tivenys», motiu pel qual, i per tal de deixar
constància dels acords presos, formalitzen la signatura del present Conveni, que es regeix per
les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte del Conveni
És objecte del present Conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats
intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels
treballs per a l'execució de l'actuació «Remodelació de l’EDAR de Tivenys».
Segona. Finançament i anualitat dels treballs
L’import màxim a finançar per l’ACA per a l'execució de l'actuació és de 1.137.127,74 € (IVA
exclòs), amb el següent desglossament i anualitats (lVA exclòs):
ANUALITAT

2020

Execució de les obres 0,00 €
Direcció d'Obra i CSS 0,00 €
Expropiacions
630,35 €
Despeses indirectes

3.900,00 €

2021

2022

TOTAL

409.571,00 €

632.861,06 €

1.042.432,06 €

33.052,82 €

35.012,51 €

68.065,33 €

0,00 €
11.700,00 €

0,00 €
10.400,00 €

630,35 €
26.000,00 €

TOTAL

4.530,35 €

454.323,82 €

678.273,57 €

1.137.127,74 €

L’aportació de l’ACA quedarà reduïda per l’aplicació del coeficient de baixa que resulti de
l’adjudicació dels treballs i estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària en les futures
anualitats.
L’import que resulti de la liquidació final dels treballs serà com a màxim de 1.137.127,74 € (IVA
exclòs), pressupostàriament enregistrat al certificat de crèdit emès per l'adjunt a Gerència per a
la coordinació econòmic financera de l'ACA.
Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la
signatura del present conveni. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació raonada,
sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i podrà
realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats proposades
en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la despesa autoritzada
pel Consell d’Administració de l'ACA i de la vigència del conveni.
L’IVA deduïble no és objecte de finançament per l’ACA, si bé, atès que de conformitat amb la
planificació hidrològica el cost de l’execució de noves infraestructures de sanejament en alta és
finançat al 100% per l’ACA, qualsevol canvi legislatiu, resolució administrativa, judicial o
consulta vinculant, que afecti al tractament fiscal de l’IVA i que suposi un major cost de les
inversions realitzades serà assumit per l’ACA, llevat que aquest sobrecost derivi de la manca
de compliment de les obligacions formals per part dels ens o les administracions competents en
la gestió d’aquest tribut
Tercera. Execució i titularitat de l’actuació
El CCBE, actuant en nom propi, ha de executar l'actuació mitjançant la tramitació dels
expedients de contractació necessaris d’acord amb els principis essencials i els procediments
ordinaris establerts per la legislació aplicable a la contractació administrativa.
El CCBE serà el titular de la infraestructura objecte del finançament establert en el present
Conveni i tramitarà l'obtenció dels terrenys necessaris per a l’execució de les infraestructures
de sanejament objecte del present Conveni i es farà càrrec de l’obtenció de les llicències i
permisos necessaris com a conseqüència de l’execució de les obres, així com de les
operacions necessàries per a la reposició dels serveis públics afectats (serveis de
subministrament, vials i paviments, tancaments, etc.), tret d’allò ja contemplat al projecte.
El CCBE comunicarà i acreditarà a l’ACA mitjançant certificat, l’adjudicació de les obres i dels
serveis necessaris en els terminis establerts, comunicació que serà requisit previ per a la
tramitació de certificacions dels treballs adjudicats. Així mateix, el CCBE comunicarà la
finalització de les obres i trametrà a l’ACA l’acta de recepció de les mateixes. Finalment lliurarà
un exemplar del projecte d’obra executada.
El contingut tant de l’estudi com del projecte constructiu s’adequarà en general a tot allò recollit
al Programa de mesures vigent al seu capítol 7 de la memòria «Mesures per a la millora de la
qualitat de les aigües» i a l’Annex V «Documentació annexa de les mesures de sanejament»,
actualment consultable a:
http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2on-cicle-de-planificacio-2016-2021/
Tota la documentació relativa als treballs haurà de ser lliurada abans de la finalització de
l’anualitat establerta.
Quarta. Acreditació de la inversió
El CCBE, a efectes del seu finançament, acreditarà la inversió efectuada mitjançant la
presentació de la còpia de les corresponents certificacions degudament intervingudes,
juntament amb la justificació tècnica i el corresponent certificat d’intervenció, que també haurà

d’incloure els imports relatius a les despeses indirectes associades als recursos emprats per al
compliment de l’objecte del conveni. La presentació de la documentació haurà de ser al llarg de
les anualitats previstes i sempre amb anterioritat a la finalització d’aquestes.
L’abonament dels imports finançats per l’ACA resta condicionat a la disposició prèvia dels
certificats d’adjudicació i a l'import d'adjudicació. El CCBE remetrà les certificacions a mesura
que aquestes es vagin lliurant.
L’ACA assumirà les despeses relatives a l’actuació que s’acreditin degudament dins els
períodes corresponents a les anualitats establertes al present Conveni.
Qualsevol modificació del contracte per a l’execució dels treballs requerirà l’aprovació explícita i
prèvia de l’ACA, fins i tot quan aquesta modificació no suposi increment de pressupost
Cinquena. Acreditació de la inversió
El CCBE assumirà envers l’ACA, amb independència d’altres recollides en la resta de clàusules
del conveni, les següents obligacions:
Comunicar i acreditar l’adjudicació dels treballs i l’import que en resulti en un termini no
superior a un (1) mes des de la formalització de la mateixa.
Trametre el projecte d'obra executada, independentment de que es facin lliuraments
parcials, en suport digital i amb anterioritat a la finalització del termini de vigència del
present conveni. Les versions digitals inclouran una versió executable de tots els
documents així com una versió compatible en format pdf per imprimir i signada
digitalment per l’autor. Els plànols s’hauran de lliurar georeferenciats. Les dades, les
metadades així com l’estructura de fitxes associats als sistema d’informació geogràfica
es lliuraran d’acord amb el model que indiqui l’ACA.
Posar a disposició de l’ACA tota la documentació que aquesta sol·liciti relativa al
desenvolupament de les obres.
Sisena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb
l’Agència Catalana de l'Aigua.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa,
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut del present
conveni, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
it ori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
it ori/manual_ACA.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/
Setena. Caràcter de la infraestructura
La instal·lació objecte del present Conveni, té caràcter d’infraestructura de sanejament en alta,
motiu pel qual el CCBE es farà càrrec de la mateixa pel que fa a la seva gestió, explotació i
manteniment i s’incorporarà al sanejament públic en alta mitjançant la signatura del
corresponent conveni.

Vuitena. Incompliment de les obligacions
L’incompliment de les obligacions establertes en les clàusules del present Conveni per part de
l’ACA habilitarà al CCBE per a reclamar davant la Comissió de Seguiment el seu compliment i
proposar les actuacions i procediments de resolució que consideri adients.
L’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni per part del CCBE,
alliberarà a l’ACA del compliment de les obligacions econòmiques establertes en el mateix,
durant el temps que aquest es mantingui.
Novena. Comissió de Seguiment
En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) i l’article 49 de la llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), a sol·licitud de qualsevol de les parts i pel
tractament i proposta de resolució de les concretes vicissituds que afectin el desenvolupament
del present Conveni, es constituirà quan sigui necessària una Comissió de Seguiment on cada
part signatària designarà un representant, el qual exercirà les funcions de seguiment i
efectuarà, de mutu acord a les parts signants, les propostes relatives a la gestió, interpretació i
execució del Conveni.
Aquesta Comissió coneixerà i farà les propostes escaients per a la resolució dels problemes
que puguin afectar el present Conveni, així com del procediment i efectes que per les parts es
derivin de l’extinció ordinària o anticipada del Conveni, proposant a les parts la formalització del
document específic d’extinció que fixi la causa extintiva i reguli clarament els seus efectes.
Desena. Vigència, eficàcia, pròrroga i publicitat del Conveni
El present Conveni produirà efectes des de la data de la seva signatura i tindrà una vigència de
4 anys sense perjudici de la possibilitat de prorrogar-lo en la forma establerta en el marc del
que disposa l’article 49, lletres g i h, de la LRJSP.
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la
resta de normativa aplicable, el present Conveni s’ha de publicar al DOGC i al web de Registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la
Transparència
Onzena. Modificació i extinció anticipada del Conveni
El Conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada moment,
sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari o quan així ho
acordin les parts de manera conjunta.
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o pel
transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
Per tal de formalitzar de forma fefaent la seva extinció, les parts podran signar el corresponent
acord al respecte i correspondrà a la Comissió de Seguiment definir la proposta del
procediment i determinació dels efectes que per a les parts es derivin de l’extinció ordinària o
anticipada del mateix així com la proposta del procediment per a dur-la a terme
El Conveni, o qualsevol de les seves pròrrogues, s’extingiran de forma anticipada al termini de
finalització de la seva vigència:

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

• Per mutu acord de les parts.
• Per revocació de la cessió de les instal·lacions o de l’avocació de la delegació de

competències en matèria de sanejament per part de l’Ajuntament al CCBE.

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

• Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del Conveni.
• Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors previstes en el Conveni o en altres
Lleis.
Dotzena. Jurisdicció
El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.
Els compareixents troben conforme el present Conveni i el signen electrònicament

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

PUNT 6è.- Expedient 896/2020. Aprovació, si s'escau, de l'actuació anual de
l'encarrec de gestió a COPATE en matèria d'assistència tècnica: sanejament energia - òrgan ambiental
El dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir el nou Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre (COPATE). L’article 3.5 dels Estatuts que regeixen el Consorci
disposa que el Consorci es constitueix com a mitjà propi instrumental i com a servei
tècnic de tots i cadascun del Consells Comarcals que el conformen, als efectes d’allò
assenyalat a l’article 24.6 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
(aprovat pel R.D.L 3/2011, de 14 de novembre) de les quals pot rebre encàrrecs de
gestió, d’execució obligatòria pel Consorci, d’acord amb les instruccions i la
contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les relacions del
Consorci amb els poders adjudicadors dels quals constitueix mitjà propi instrumental i
servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través dels
encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern,
dependent i subordinat.
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de data 24 d’abril de 2015, va acordar que,
atesos els mitjans i les possibilitats tècniques del Consell Comarcal del Baix Ebre, es
considera que la forma adequada de rebre el servei de l’assistència tècnica necessària
per al desenvolupament de les actuacions que seguidament es detallen és mitjançant
l’encàrrec de gestió al COPATE:
a)
L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament en
alta (EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si és el cas,
del sistema de sanejament en baixa.
b)
L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament
d’aigües residuals a les xarxes municipals de sanejament.
c)
L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de
les energies renovables en l’àmbit local.
d)
L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de
comunicació i autorització de llicències ambientals.

Aquest encàrrec de gestió es va motivar per la mateixa creació del COPATE com a
òrgan tècnic dels consells comarcals que el conformen i atenent a que aquest consorci
recull tots els professionals que, fins aleshores, havien estat prestant serveis en l’àmbit
del CODE, atenent a la seva vàlua, experiència i coneixement excepcional del territori i
dels serveis que ara se’ls encarrega de gestionar tècnicament.
L’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius en el seu exercici; és responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Ebre
dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que s’integri
l’activitat material concreta objecte d’encàrrec.

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

-

-

Tercer: Mentre duri l’encàrrec de gestió i no s’acordi cap modificació, el Consell
Comarcal del Baix Ebre aportarà al COPATE, la quantitat corresponent al 60 %
(seixanta per cent) dels següents ingressos obtinguts pel Consell Comarcal del Baix
Ebre:
ingressos provinents de l’Agència Catalana de l’Aigua pel concepte de les despeses
indirectes d’explotació del servei de sanejament en l’àmbit de la comarca del Baix Ebre
ingressos provinents per aplicació dels aparts 9 i 10 de l’article 4 de l’ordenança
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals
de la comarca del Baix Ebre
ingressos provinents de l’import aportat per l’adjudicatari del contracte de
subministrament energètic i servei integral dels enllumenats públics dels municipis de
la comarca en concepte de concepte de control tècnic i econòmic del contracte.
Per tal de concretar l’aportació econòmica corresponent per l’encàrrec de gestió,
ajustada a l’estudi de costos per l’activitat i a la memòria d’intervenció, és necessari
procedir a la modificació de l’acord que regulava les relacions econòmiques entre
ambdós ens.
Posteriorment, el Ple del Consell Comarcal, en data 24 de novembre de 2018, va
acordar modificar el punt tercer de l’acord adoptat pel Plenari en data 24 d’abril de
2015 i establir el redactat de l’encàrrec de gestió amb el següent contingut:
“Per a cada exercici econòmic, el Ple del Consell Comarcal aprovarà l’annex
d’actualització de l’import de que correspon a l’encàrrec de gestió d’acord amb l’estudi
de costos efectuat amb aquesta finalitat.”
Per part de gerència s’ha emès memòria i per intervenció s’ha elaborat estudi i informe
justificatiu dels imports corresponents a l’exercici 2019

Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de gestió ambiental i sector primari, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar, d’acord amb l’estudi de costos efectuat amb aquesta finalitat, l’annex
d’actualització per a l’exercici 2020 del contingut i l’import que correspon a l’encàrrec
de gestió al COPATE de:
a)

L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament en

alta (EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si és el cas,
del sistema de sanejament en baixa.
b)
L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament
d’aigües residuals a les xarxes municipals de sanejament.
c)
L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les
energies renovables en l’àmbit local.
d)
L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de
comunicació i autorització de llicències ambientals.
Segon. El contingut de les actuacions i l’import corresponent a l’exercici 2020 és:

GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE SANEJAMENT I ÒRGAN
AMBIENTAL
Tasca
L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament en
alta (EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si és el
cas, del sistema de sanejament en baixa.
L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament
d’aigües residuals a les xarxes municipals de sanejament.
L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les
energies renovables en l’àmbit local.
L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de
comunicació i autorització de llicències ambientals
Direcció tècnica per la redacció del projecte constructiu “Sanejament i depuració
dels nuclis d’Aldover i Xerta
Direcció tècnica de la redacció de l’estudi d’alternatives de sanejament en alta de les
urbanitzacions del Nord de l’Ametlla de Mar i del nucli de l’Almadrava
Direcció tècnica de la redacció de l’estudi d’ampliació de l’EDAR de Deltebre i
millores de sanejament del municipi
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i depuració de
Paüls”
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i depuració de
Campredó”
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i depuració de
Bítem i colònia Gasol”
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu “Ampliació de l’EDAR de
l’Ametlla de Mar
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració en
alta de les urbanitzacions del nord de l’Ametlla de Mar i del nucli de l’Almadrava
Direcció tècnica dels treballs per a l’execució de l’actuació “Remodelació de
l’EDAR de Tivenys”
En relació amb els mitjans personals encarregats de la realització de les activitats de
caràcter material o tècnic objecte de l'encàrrec de gestió s’estableix, de forma no
exclusiva, les següents accions:

S’estableixen les següents tasques a desenvolupar com a incloses en l’encàrrec:
1. Elaboració de memòries en expedients de contractació
2. Elaboració d’informes inicial dels expedients de contractació
3. Elaboració dels plecs de clàusules tècniques dels expedients de contractació
4. Col·laboració en l’elaboració dels plecs de clàusules administratives
5. Avaluació d’ofertes de procediments de licitació
6. Aportació de coneixements tècnics a la redacció de projectes
7. Acompanyament tècnic a la redacció de projectes
8. Seguiment i control de la redacció de projectes, memòries i altra
documentació elaborada internament o per empreses o personal extern
9. Avaluació del projectes, memòries i altra documentació elaborada
internament o per empreses o personal extern
10. Informe final de projectes, memòries i altra documentació elaborada
internament o per empreses o personal extern
11. Control d’instal·lacions
12. Emissió d’informes i propostes econòmiques
13. Qualsevol altra tasca o funció no inclosa en aquest detall no exhaustiu i que
pugui ser necessària per al correctes funcionament d’instal·lacions o per a la
tramitació d’expedients administratius
S'estima dels costos reals de l'execució de totes aquestes tasques ascendeixen als
següents imports:
Encàrrec

Import

Gestió anual de l’àrea de sanejament per a 2020

Fins un màxim de
92.845,95 €

Direcció tècnica per la redacció del projecte constructiu
“Sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta

2020: 8.200,00 €

Direcció tècnica de la redacció de l’estudi d’alternatives de
sanejament en alta de les urbanitzacions del Nord de l’Ametlla de 2020: 8.200,00 €
Mar i del nucli de l’Almadrava
Direcció tècnica de la redacció de l’estudi d’ampliació de
l’EDAR de Deltebre i millores de sanejament del municipi

2020: 5.500,00 €

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

2020: 3.000,00 €
2021: 3.700,00 €

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

2020:
2021:
2020:
2021:

3.000,00 €
3.700,00 €
3.000,00 €
3.700,00 €

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu “Ampliació
2020: 4.500,00 €
de l’EDAR de l’Ametlla de Mar
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de
sanejament i depuració en alta de les urbanitzacions del nord de
l’Ametlla de Mar i del nucli de l’Almadrava

2021: 23.000,00 €

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

2020: 3.900,00 €
2021: 11.700,00 €
2022: 10.400,00 €

Aquestes despeses s'han estimat segons el següent desglossament:
CONCEPTE
Despeses de personal
Despeses de productes, materials i serveis

IMPORT
122.042,50 €
7.764,76 €
129.807,26 €

TOTAL

COPATE únicament obtindrà el reemborsament dels costos reals suportats.
S'inclourà l'abonament de la totalitat de les inversions i els mitjans humans,
materials, tècnics i econòmics precisos per a l'execució del present encàrrec; en
particular:

CONCEPTE
Costos directes de personal
Costos indirectes de personal
Materials, serveis i altres despeses
TOTAL

IMPORT
105.024,73 €
17.017,77 €
7.764,76 €
129.807,26 €

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

PUNT 7è.- Expedient 747/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores
de l'atorgament del PREMI FOTOGRAFIA del Baix Ebre.
D’uns anys ençà, el Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’establir unes
bases per tal de guardonar i reconèixer les fotografies més representatives del Baix
Ebre i que mostrin les qualitats que fan de la comarca una terra estimada i valorada
per la seva gent, allò que ens identifica, genera caràcter i esdevé la nostra identitat.
Fins ara, cada any s’aprovaven les bases i la convocatòria en un mateix document.
Des de serveis jurídics es recomana establir unes bases reguladores del Premi, que
tinguin voluntat d’estabilitat i continuïtat i, anualment i d’acord amb la disponibilitat
pressupostària, obrir la corresponent convocatòria.
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa
Comarcal de Serveis a les persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió del PREMI DE
FOTOGRAFIA DEL BAIX EBRE, que seguidament es transcriuen:
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1.

B

ASES QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT DEL

2.

P

REMI DE FOTOGRAFIA DEL BAIX EBRE
____________________________________________________________________

Primera. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el Premi de fotografia del Consell Comarcal del Baix
Ebre a les persones que presentin les fotografies més representatives del Baix Ebre i que
mostrin les qualitats que fan de la comarca una terra estimada i valorada per la seva gent, allò
que ens identifica, genera caràcter i esdevé la nostra identitat.
Segona - Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el
procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència,
lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
Tercera. Participants
La participació és oberta a totes les persones que estiguin empadronades a la comarca del
Baix Ebre.
S’estableixen 2 categories: absoluta i gent gran
- Absoluta: persones empadronades al Baix Ebre, menors de 65 anys.
-Gent Gran: persones empadronades al Baix Ebre, majors de 65 anys o jubilades.
Cada autor/a pot presentar un màxim de tres fotografies, i únicament pot obtenir el premi de la
seva categoria. Les fotografies han de ser inèdites, sense haver estat premiades ni publicades
en cap altre certamen i lliures de drets.
Els participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar
materials fotogràfics sobre els qual no tinguin dret d’ús.
Quarta. Temàtica
La temàtica objecte de cada convocatòria estarà vinculada a la comarca del baix Ebre i podrà
ser definida de forma específica en la resolució de la convocatòria anual,
Principalment, tindran per objecte valorar temàtiques que posin de relleu tant els espais, les
persones i la cultura de la comarca.
No obstant això, per circumstàncies degudament motivades, es podran establir temàtiques i/o
criteris de valoració que siguin complementaris a aquests inicialment establerts.

Si el jurat del Premi considera que el tema no queda reflectit en la fotografia, es reserva el dret
d’excloure-la de la participació en el premi.
Cinquena. Sol·licituds
Les persones participants a la convocatòria del premi, hauran de presentar la següent
documentació:
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-Fotografia en format original i digital, de mida 20x30 i realitzada en qualsevol tècnica
fotogràfica, en blanc i negre o color, sobre paspertú de mida 40x50.
-Fotografia en format digital en format JPG amb una resolució de 8MB.
-Per cada fotografia s’aportarà la següent informació: nom i cognoms de l’autor/a, telèfon, el
títol de l’obra i text explicatiu de la imatge amb una extensió no superior a 200 caràcters.
-Fotocòpia del Dni de l’autor/a
Un cop rebuda la sol·licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol·licitar a
les persones participants qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de
poder avaluar l’obra de forma adient per a la seva resolució.
La presentació
decisió del Jurat.

a

aquest

premi

suposa

l'acceptació

de

les

bases

i

la

La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar en el Registre General
del Consell Comarcal del Baix Ebre, carrer Barcelona nº 152, Tortosa i en horari de 9 a 14h, de
dilluns a divendres.
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent
del procediment administratiu
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el
BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria.
Sisena. Drets d’Autoria
L’autor/a declara implícitament en el moment de la sol·licitud, haver obtingut l’autorització de
les persones que es puguin reconèixer a les fotografies, i que respondrà a qualsevol reclamació
i/o indemnització que pot tenir lloc per part de tercers, eximint al Consell Comarcal del Baix
Ebre d'aquesta responsabilitat.
Setena. Drets sobre les fotografies
La fotografies premiades quedaran en propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre que es
reserva el dret d’explotació amb caràcter exclusiu i gratuït, concretament els drets de
reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o
finalitat, fent constar el nom de l’autor/a de conformitat amb el Reial Decret legislatiu 1/1996, de
12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.
Les fotografies no premiades seran retornades a les persones que en són autores en un
termini màxim de 15 dies des de l’acte de lliurament de premis.
Vuitena. Termini de presentació i resolució
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini que estableixi la convocatòria del Premi.
Les fotografies presentades, incloses les guanyadores es podran veure col·lectivament en
l’acte de lliurament de premis.
Novena . Dotació econòmica del premi
La Presidència del Consell Comarcal, mitjançant resolució, disposarà al convocatòria anual del
Premi, un cop comprovada la dotació pressupostària corresponent.
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La convocatòria del Premi es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i se’n
farà difusió a través del web i mitjans de comunicació i/o xarxes socials que es consideri
adequat per tal d’aconseguir la màxima difusió.
Un cop rebudes les sol·licituds, s’avaluarà que compleixin els requisits esmentats a la base
cinquena. Si és així, es trametran als membres del tribunal. En cas de tenir defectes es
sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a
la valoració de cap sol·licitud que no compleixi les característiques requerides.
Els imports del/s premi/s estaran subjectes a la retenció d’IRPF que legalment sigui aplicable.
Desena . Composició del jurat
-El President del Consell Comarcal del Baix Ebre.
-Conseller/a comarcal responsable Àrea Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
-Un representant de cada grup polític comarcal.
-El Delegat del Consell Consultiu de la Gent Gran, en la categoria de gent gran.
-Un professional vinculat a la fotografia.
-El coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal, que actuarà com a secretari del jurat,
amb veu i sense vot.
El jurat qualificador és l’encarregat d’avaluar les obres presentades, deliberar i proposar el
guanyador/a del premi, en base als següents criteris:
-Qualitat de la fotografia
-Originalitat de la fotografia
-Expressió de valors que difongui la fotografia
En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels
seus membres. Si cal, el vot del President del Consell Comarcal és de qualitat.
A criteri del jurat el Premi podrà ser declarat desert.
Onzena- Règim Jurídic Aplicable.
En tot allò no previst en aquestes, serà d’aplicació la normativa general d’atorgament de
subvencions.

Segon. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores de l’atorgament del premi en
el tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal i un
extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per donar coneixement i
possibilitar qualsevol tipus d’observació al respecte.
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que
anualment dicti resolució amb la convocatòria per a la concessió del Premi, d’acord
amb la disponibilitat que es prevegi en el pressupost de l’anualitat corresponent.
Quart. Fer constar la voluntat que en la convocatòria de l’exercici 2020 la temàtica
sigui específicament “Descobrir el Baix Ebre”

I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Xavier Faura
Sanmartín, President del Consell Comarcal, i amb la reserva de l’aprovació de l’acta
que conté aquest acord.
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PUNT 8è.- Expedient 883/2020. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de
signatura amb l'institut Català de les Dones del Contracte Programa exercici
2020.
L’Institut Català de les Dones, en endavant ICD, és l’organisme del Govern de la
Generalitat que té atribuïdes les competències vinculades al seu paper de garant del
compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i de
l’aplicació de la seva transversalitat (en endavant, Llei 17/2015). A aquest efecte,
l’article 7.3.b) d’aquesta Llei obliga l’Administració de la Generalitat a dotar-se de
mecanismes de cooperació interinstitucional per a traslladar l’impuls de la
transversalitat de la perspectiva de gènere a la resta d’administracions.
L’ICD és també l’instrument vertebrador per a lluitar contra la violència masclista,
d’acord amb allò que estableix l’article 80 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de
les dones a erradicar la violència masclista (en endavant Llei 5/2008).
D’altra banda, al Consell Comarcal del Baix Ebre dins del seu àmbit territorial, li
correspon l’exercici de les competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere
que li atribueix l’article 6.1 de la Llei 17/2015. A més a més, té la competència per a
crear, programar, prestar i gestionar el servei d’informació i atenció a les dones (SIAD),
d’acord amb allò que preveuen els articles 56, 64 i 83.1.a) de la Llei 5/2008.
La Generalitat de Catalunya ha de complementar la suficiència financera dels ens
locals en relació amb les funcions en matèria de polítiques d’igualtat de gènere
mitjançant contracte programa a aquest efecte, en compliment de l’article 6.2 de la Llei
17/2015, i amb el contingut que preveu la disposició final quarta, apartat 3r d’aquesta
Llei. Alhora, el Govern de la Generalitat ha de garantir la suficiència de la prestació del
SIAD en compliment de la disposició addicional primera sobre recursos econòmics de
la Llei 5/2008, mandat que es du a terme també a través de l’eina jurídica del contracte
programa.
Ambdues institucions tenen, per tant, un interès comú per garantir i vetllar per a la
igualtat i no-discriminació per raó de gènere, i l’erradicació de la violència masclista a
Catalunya.
Amb data 14 de setembre de 2020, l’Institut Català de les Dones ha fet arribar al
Consell Comarcal la proposta del Contracte Programa 2020 per a la prestació del
Servei d'informació i atenció a les dones, la realització de polítiques d'igualtat i
ampliació dels serveis que es presten en el Servei d'informació i atenció a les dones,
amb la finalitat de procedir-ne a la seva signatura urgent.
Analitzada la proposta per part del Coordinador de Serveis Socials, s’ha informat
favorablement, i el president ha procedit a la seva signatura, que ara cal ratificar.

Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de serveis a les persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la signatura del Contracte programa signat entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre que té per objecte
articular la col·laboració entre l’ICD i el Consell Comarcal del Baix Ebre i que
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constitueix un mecanisme de cooperació interinstitucional per impulsar les polítiques
d’igualtat de gènere i contra la violència masclista a Catalunya, que seguidament es
transcriu:
CONTRACTE PROGRAMA 2020 ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES, LA REALITZACIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
I AMPLIACIÓ DELS SERVEIS QUE ES PRESTEN EN EL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ
A LES DONES

REUNITS/REUNIDES
D’una part, la senyora Laura Martínez Portell, presidenta de l’Institut Català de les Dones,
nomenada per Decret 188/2019, de 3 de setembre (DOGC núm. 7954, de 5 de setembre), que
actua en nom i representació d’aquesta institució, amb NIF Q-5850014A, de conformitat amb allò
que preveu l’article 3.1.a) del Decret 144/2017, de 26 de setembre, de reestructuració de l’Institut
Català de les Dones.
I de l’altra part, l'Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, com a president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, amb NIF P9300004J, actuant en representació d’aquest Consell Comarcal.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest contracte
programa.

MANIFESTEN
Primer.- Que l’Institut Català de les Dones, en endavant ICD, és l’organisme del Govern de la
Generalitat que té atribuïdes les competències vinculades al seu paper de garant del compliment
de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i de l’aplicació de la seva
transversalitat (en endavant, Llei 17/2015). A aquest efecte, l’article 7.3.b) d’aquesta Llei obliga
l’Administració de la Generalitat a dotar-se de mecanismes de cooperació interinstitucional per a
traslladar l’impuls de la transversalitat de la perspectiva de gènere a la resta d’administracions.
L’ICD és també l’instrument vertebrador per a lluitar contra la violència masclista, d’acord amb
allò que estableix l’article 80 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista (en endavant Llei 5/2008).
Segon.- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre dins del seu àmbit territorial, li correspon
l’exercici de les competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere que li atribueix l’article
6.1 de la Llei 17/2015.
D’altra banda, aquest Consell Comarcal té la competència per a crear, programar, prestar i
gestionar el servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), d’acord amb allò que preveuen els
articles 56, 64 i 83.1.a) de la Llei 5/2008.
Tercer.- Que la Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels ens locals en relació
amb les funcions en matèria de polítiques d’igualtat de gènere mitjançant contracte programa a
aquest efecte, en compliment de l’article 6.2 de la Llei 17/2015, i amb el contingut que preveu la
disposició final quarta, apartat 3r d’aquesta Llei.
Alhora, el Govern de la Generalitat ha de garantir la suficiència de la prestació del SIAD en
compliment de la disposició addicional primera sobre recursos econòmics de la Llei 5/2008,
mandat que es du a terme també a través de l’eina jurídica del contracte programa.
Quart.- Que ambdues institucions tenen un interès comú per garantir i vetllar per a la igualtat i
no-discriminació per raó de gènere, i l’erradicació de la violència masclista a Catalunya.
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Per això, les parts acorden establir aquest Contracte programa d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
Aquest contracte programa 2020 té per objecte articular la col·laboració entre l’ICD i el Consell
Comarcal del Baix Ebre (en endavant, ens local) i constitueix un mecanisme de cooperació
interinstitucional per impulsar les polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència masclista a
Catalunya.
El present contracte programa abasta el suport tècnic i finançament de l’ICD a l’ens local en els
àmbits d’actuació previstos:
-

La prestació del servei d’informació i atenció a les dones (Fitxa 1 SIAD).
Les actuacions per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat
de la perspectiva de gènere (Fitxa 2 Igualtat efectiva de dones i homes).
L’ampliació dels serveis que es presten en el servei d’informació i atenció a les dones
per l’aportació dels fons del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere finançat
per la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les
Corts i Igualtat (Fitxa 3).

Les Fitxes 1, 2 i 3, que s’annexen a aquest Contracte programa, recullen les accions concretes
a desenvolupar per ambdues parts. Si s’observés alguna contradicció entre les presents
clàusules generals i les específiques de les esmentades Fitxes, s’han d’aplicar amb caràcter
preferent aquestes últimes en virtut del principi de primacia de la disposició especial sobre la
general.
Segona.- Obligacions de l’ICD:
a) Donar suport institucional i tècnic a l’ens local amb l’objectiu de dur a terme les actuacions
descrites a les Fitxes 1, 2 i 3.
b) Facilitar programes de capacitació i formació específica al personal tècnic i als i a les
membres electes de l’ens local per a garantir que compleixin llurs funcions amb relació al
que estableix aquest contracte programa.
c) Col·laborar amb l’ens local en la definició i l’establiment d’indicadors de compliment
d’aquest contracte programa i per a l’estandardització de processos i transferència de
bones pràctiques.
d) Transferir a l’ens local Consell Comarcal del Baix Ebre, la quantitat màxima que
s’estableix a cadascuna de les Fitxes. En el cas que l’ens local no garanteixi la prestació de
les accions, l’ICD procedirà a una disminució percentual del total atorgat.
Tercera.- Contraprestació per a l’ICD:
Garantir i vetllar per a la igualtat i no-discriminació per raó de gènere i l’erradicació de la violència
masclista a Catalunya, mitjançant la cooperació interinstitucional amb el món local.
Tenir una visibilitat destacada en els mitjans que s’utilitzin per a la difusió de les actuacions
realitzades. S’haurà d’aplicar la normativa sobre imatge gràfica d’acord amb el Programa
d’Identificació
Visual
que
es
pot
consultar
a
l’adreça
d’Internet
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici
Quarta.- Obligacions de l’ens local:
a) Responsabilitzar-se de la implementació de les actuacions descrites a les Fitxes 1, 2 i 3.
Aportar amb fluïdesa i celeritat tota la informació sol·licitada per l’ICD, en tots els termes que
puguin ser discriminatoris per a les dones d’acord amb el què estableix la Llei 17/2015 i la Llei
5/2008, i cedir les dades estadístiques d’atenció, sense cap dada de caràcter personal,

25

trimestralment, a través de l’eina informàtica HIPÀTIA de processament estadístic de dades de
l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’ICD
b) Elaborar una memòria anual d’avaluació sobre els resultats de les actuacions descrites a
les Fitxes 1, 2 i 3.
c) Justificar a l’ICD la realització de la despesa per la totalitat de l’import pressupostat. En el
cas de les Fitxes 1 i 2 si el cost total de l’activitat disminueix més d’un 20% del pressupost
inicial, es minorarà l’aportació aplicant sobre la quantitat atorgada el mateix percentatge
de desviació, sempre que s’hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar l’anualitat
del contracte programa.
Cinquena.- Contraprestació per a l’ens local:
Potenciar, consolidar i millorar el rendiment dels recursos de proximitat específics per a les dones
i per a la igualtat de gènere.
Sisena.- Formularis de sol·licitud i justificació
Formulari de sol·licitud: Caldrà que l’ens local completi un formulari de sol·licitud i la
documentació amb el pressupost total de la Fitxa 1 i de la Fitxa 2, que s’ha de presentar
únicament pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, el portal EACAT
(www.eacat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent, segons el model que es podrà
trobar al portal esmentat i que es destina exclusivament a l’ICD com a organisme que el gestiona.
Ha de quedar constància de les dades següents: el número de registre d’entrada, la data i hora
de presentació, el tipus de document i l’assumpte, la identificació de la persona sol·licitant, i
l’òrgan al qual s’adreça el formulari de sol·licitud.
La Fitxa 3 no requereix la presentació d’un pressupost independent perquè és complementària
de la Fitxa 1.
Formulari de justificació: El termini de presentació de la documentació acreditativa de l’aplicació
dels fons finalitza l’últim dia hàbil del mes de gener de l’any següent al de la sol·licitud.
L’ens local perceptor ha de presentar a l’extranet de les administracions públiques catalanes,
l’EACAT (www.eacat.cat), la documentació següent en relació amb les Fitxes 1, 2 i 3:
Una certificació de l’interventor o interventora de l’ens local acreditativa de la despesa realitzada
fins a 31 de desembre de 2020 i d’acord amb el pressupost presentat, segons el model que es
podrà trobar a l’extranet de les administracions catalanes, el portal EACAT.
Els ens locals perceptors podran imputar al pressupost presentat davant l’ICD les despeses
efectuades entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos. En
qualsevol cas resten excloses de poder ser presentades com a despeses susceptibles de
finançament les despeses protocol·làries, les d'inversió, així com qualsevol ajut o subvenció.
Pel que fa a les despeses indirectes o generals com ara despeses de lloguer, material d’oficina,
aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars, no poden
superar el percentatge del 20% del pressupost de la Fitxa 1. Cal especificar la relació d'aquestes
despeses amb el projecte, així com el criteri d'imputació.
Una memòria per informar de les dades anuals de les actuacions desenvolupades. Aquesta
memòria s’ha de redactar d’acord amb el model que es podrà trobar a l’extranet de les
administracions catalanes, el portal EACAT.
Setena.- Documentació addicional a la sol·licitud
En el moment de presentar la sol·licitud, l’ens local facilitarà la documentació següent:
-

Pla de Polítiques de dones vigent, aprovat per l’òrgan de govern competent
Pla d’igualtat Intern vigent
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-

Circuit i/o Protocol de Violència Masclista
Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó
de sexe de l’ens local.
Protocol contra les agressions sexuals a l’espai públic
Vuitena.- Vigència
La vigència del Contracte programa s’estableix des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2020. Aquesta vigència s’entén sens perjudici de les actuacions que es
desprenguin de l’avaluació del contracte programa de 2020, que s’executaran l’any 2021.
Novena.- Comissió de Seguiment
S’estableix una Comissió de seguiment formada per dues persones representants de cada part
amb les funcions següents:
-

Coordinar les relacions entre els dos organismes.
Fer un seguiment i avaluació de l’aplicació de les actuacions establertes a les Fitxes
1, 2 i 3.
Identificar propostes de millora, proposar les accions necessàries per a implementarles i fer-ne el seguiment i avaluació.

Desena.- Modificació del contracte programa
El contracte programa, els objectius i indicadors es podran modificar per adaptar-se a les
necessitats de l’entorn. La modificació requereix la signatura d’ambdues parts d’una addenda de
modificació.
Onzena.- Causes d’extinció i resolució
El present Contracte programa s’extingirà o es resoldrà:
-

Pel compliment del seu objecte.
Pel transcurs del seu termini de vigència.
Pel mutu acord de les parts.
Per l’incompliment de les estipulacions essencials del Contracte programa
Per qualsevol altra causa que contempli la normativa vigent.

Dotzena.- Interpretació i compliment del contracte programa
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest Acord se
sotmetran a la resolució de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula novena i en el seu
defecte, a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen digitalment el present Contracte programa, al qual
s’annexen les corresponents fitxes, a Barcelona.
FITXA - 1
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE

Primer.- Justificació de l’acció
L’ICD estableix les línies estratègiques i prioritàries pel desenvolupament de les polítiques de
dones a Catalunya i defineix les accions concretes a desenvolupar per millorar els mecanismes
de prevenció, detecció i erradicació de la violència masclista.
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L’ICD manifesta que la cooperació i la coordinació amb els ens locals és l’instrument fonamental
per a l’execució i la consolidació de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
La fase de desplegament territorial de la Xarxa de SIAD de Catalunya va finalitzar l’any 2014
amb la presentació de ‘L’Avaluació de la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) de Catalunya’. Aquest treball d’avaluació confirma, en primer lloc, l’existència de dues
realitats territorials: la municipal i la comarcal, que requereixen d’un abordatge diferenciat i de la
definició de metodologies complementàries en la implementació del SIAD.
Així mateix, l’estudi d’avaluació corrobora la consolidació de la xarxa de SIAD al territori com a
estructura prioritària d’assessorament a les dones i d’abordatge de les situacions de violència
masclista, una responsabilitat que, malgrat no ser competència dels SIAD, és conseqüència de
les sinèrgies que s’han derivat del funcionament de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per
a les dones en situació de violència masclista que defineix la Llei 5/2008.
Finalment, el document ‘L’Avaluació de la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) de Catalunya’ planteja, com a línia estratègica prioritària, la definició de metodologies de
treball i que aquestes esdevinguin el marc d’acció de tots els serveis amb l’objectiu de dissenyar
i compartir propostes d’actuació.
És per aquesta raó que l’CD i els ens locals es comprometen a treballar conjuntament i a fer un
front comú per prestar els Serveis d’Informació i Atenció a les dones amb eficàcia, equitat i justícia
social i establir estàndards d’abordatge i atenció amb l’objectiu de dibuixar un model de servei
compartit que integri la diversitat territorial com a actiu.
Segon.- Objectius assolir Generals
Oferir un servei permanent d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si
s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social,
personal, familiar i d’altres.
Desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció i promoure accions que
visualitzin les dones, com a subjectes, no objectes, d’actuacions que afermin el seu apoderament
i millorin les seves capacitats per incidir públicament.
Dissenyar eines de coordinació, pel que fa a l’abordatge de la violència masclista en el marc dels
circuits municipals, atès que el SIAD és un recurs d’accés al circuit de moltes dones que es troben
en aquesta situació i actua com a agent de detecció i derivació tal i com estableix la Llei 5/2008.
Específics
Oferir i difondre informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu exercici.
Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès
Proporcionar atenció i assessorament jurídic i psicològic gratuït, especialitzat i amb perspectiva
de gènere a les dones que ho sol·licitin.
Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència masclista
i coordinar accions amb tots els serveis i recursos, públics o privats en el marc dels Circuits
d’Abordatge de la violència masclista.
Derivar les dones en situació de violència masclista als serveis especialitzats, sempre que es
consideri oportú per part de les professionals dels serveis
Participar dels circuits com a agents estratègics en l’abordatge de la violència masclista al
territori.
Col·laborar amb l’Institut Català de les Dones, si escau, i assessorar en l’elaboració d’estudis,
propostes formatives, processos d’avaluació i planificació de propostes, en tant que agents
especialistes en l’àmbit de les polítiques d’equitat de gènere i d’abordatge de la violència
masclista del territori.
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Tercer.- Accions a desenvolupar
Ens local
Proporcionar a les dones del territori informació actualitzada, orientació i assessorament sobre
temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic
i jurídic especialitzat.
Disposar d’un equip tècnic i professional que garanteixi la qualitat de l’assessorament psicològic
i jurídic a les dones des de la perspectiva de gènere.
Realitzar activitats de sensibilització social en el marc de projectes d’intervenció comunitària de
prevenció de la violència masclista.
Informar a tots els recursos municipals i comarcals de les funcions i el treball del SIAD i establir
quins són els criteris de derivació.
Coordinar la seva actuació – i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari –
amb el Servei d’ Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis específics dels ens
locals per a l’abordatge de la violència masclista, tal i com estableix la Llei 5/2008, i establir eines
de coordinació amb serveis socials i tots els recursos, públics o privats, per tal de garantir
l’atenció integral de les dones.
Cedir les dades estadístiques d’atenció, sense cap dada de caràcter personal, trimestralment i
efectuar les modificacions informàtiques i de recollida de dades en el registre de serveis que
s’estimin necessàries, d’acord al Manual d’Ús de l’eina informàtica HIPÀTIA, per fer compatible
el sistema propi de recollida de dades amb l’eina informàtica HIPÀTIA de processament estadístic
de dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’ICD.
Elaborar una memòria d’activitats que detalli el funcionament del Servei d’Informació i Atenció a
les Dones i les actuacions implementades durant l’any.
Elaborar el pressupost anual del SIAD que justifiqui un cofinançament mínim. Aquest
cofinançament serà del 15% del total tenint en compte l’obligació legal que estableix l’article 6,
apartat 2n, de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes on diu que la
Generalitat- ha de complementar la suficiència financera dels municipis amb relació a les funcions
que aquesta llei els atribueix, sia amb la transferència de fons d’altres administracions sia amb
recursos propis, sens perjudici que els municipis i les altres entitats locals consignin en llurs
pressupostos les dotacions necessàries per al finançament d’aquestes funcions, mitjançant
contractes programa a aquest efecte.
Incorporar el senyal distintiu de l’ICD a tots els materials de difusió dels recursos
Institut Català de les Dones
L’ICD desenvoluparà les següents accions:
Garantir espais de relació professional i coordinació dels equips dels SIAD amb l’objectiu de crear
models d’intervenció harmonitzats com a resultat del treball en xarxa i de la cooperació
professional.
Participar i oferir formació, reciclatge i intercanvi professional als equips tècnics que treballen en
el marc del SIAD per poder actualitzar els instruments teòrics i pràctics i fer el seguiment de les
casuístiques i estratègies per a l’abordatge de les diferents situacions que s’atenen des d’aquests
Serveis.
Gestionar l’eina informàtica de processament estadístic de dades HIPÀTIA i subministrar
indicadors de seguiment i avaluació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.
Explotar totes les dades estadístiques dels SIAD, amb especial atenció a les dades que
refereixen situacions de violència masclista mitjançat l’Observatori de la Igualtat de Gènere.
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Realitzar informes de seguiment i avaluació des de la dimensió qualitativa respecte del treball de
la xarxa de SIAD per identificar resistències, dificultats i línies estratègiques d’abordatge.
Incorporar l’expertesa dels equips tècnics dels SIAD en els processos de planificació i avaluació
de propostes estratègiques i en la concreció d’estàndards d’atenció i abordatge.
Cofinançar els SIAD d’acord amb els criteris de distribució del fons que estableix la Llei 5/2008,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Gestionar i facilitar el procés administratiu.
Quart.- Recursos mínims a emprar per l’ens local L’ens local disposarà:
D’una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació social
i comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats
per poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida d’usuàries, informació,
orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei. La persona coordinadora
esdevindrà automàticament la referent del SIAD per a l’ICD i l’ens local garantirà que aquesta
professional disposi de les condicions que han de permetre aquesta relació.
D’un Servei d’assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que
requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres
serveis. Els serveis d’assessorament jurídic l’hauran de dur a terme professionals que acreditin
la titulació necessària i coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de
gènere.
D’un Servei d’assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin
de contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis.
Aquest servei l’hauran de dur a terme professionals que acreditin la titulació necessària i formació
i/o experiència específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, detecció de
situacions de violència masclista i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada
per al procés de recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.
D’un espai físic on s’ha de prestar el Servei d’informació i atenció a les dones que ha de
complir les característiques següents: ha d’oferir-se la informació, atenció i assessorament en
un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per a les dones usuàries; ha d’estar
ubicat en un lloc d’accés fàcil i amb bona comunicació a nivell de transport públic; ha de
disposar d’un o més espais privats; ha de garantir la confidencialitat en l’atenció de les dones
usuàries; el local ha de complir les mesures d’accessibilitat i de seguretat requerides per la llei.
Institut Català de les Dones
En el supòsit que l’ens local no presti un dels recursos fixats i obligatoris: coordinació, espai,
assessorament jurídic i/o assessorament psicològic, l’ICD, els requerirà per al seu compliment.
En el cas que l’ens local no ho garanteixi, l’ICD procedirà a una disminució de l’import total
concedit per al cofinançament dels serveis d’acord amb els barems següents:
-

Incompliment de la coordinació: 15%
Incompliment de l’espai: 5%
Incompliment de l’assessorament jurídic: 20%
Incompliment de l’assessorament psicològic: 20%

En el cas que es produeixin diversos incompliments que suposin una disminució de l’import total
superior al 20%, l’ICD podrà resoldre el contracte programa per incompliment de les estipulacions
essencials i reclamar el reintegrament de l’import total atorgat per al cofinançament del servei.
Cinquè.- Obligacions econòmiques de l’ICD
L’ICD, transferirà al Consell Comarcal del Baix Ebre, la quantitat màxima de 23.000 euros.
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L’ICD realitzarà la transferència del 100% de l’import acordat a la signatura del Contracte
programa.
Sisè.- Avaluació
L’ens local cedirà les dades estadístiques d’acord amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en
relació 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 - RGPD) i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
, per a la seva explotació estadística a l’ICD a través de la compatibilització de les eines
informàtiques. La cessió de de dades estadístiques es realitzarà a través del portal identificador
de la Generalitat de Catalunya (GICAR) amb nivell de seguretat màxim.
L’ens local enviarà una memòria d’activitats en la qual detallarà els serveis i les actuacions
implementades durant l’any .En cas que l’ens local no adjunti la memòria d’activitats, per al
seguiment i avaluació del Servei es considerarà que aquest no s’ha dut a terme.
L’ens justificarà a través del model, que es podrà trobar al portal EACAT, la memòria econòmica
de despesa del SIAD.
En relació amb la justificació econòmica, l’ens local ha de justificar la realització de la despesa
per la totalitat de l’import pressupostat per aquest servei a l’ICD. La justificació de la correcta
aplicació dels fons transferits es realitzarà mitjançant certificat de l’interventor/a de l’ens local.
En el cas que el cost total de l'activitat disminueixi més d'un 20% del pressupost inicial, es
minorarà l’aportació aplicant sobre la quantitat atorgada el mateix percentatge de desviació,
sempre que s'hagi complert l’activitat per a la qual es va atorgar l’anualitat del contracte
programa.
FITXA - 2
IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Primer.- Justificació de l’acció
L’ICD és l’organisme que lidera el desplegament de la Llei 17/2015 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes i, en el marc d’aquest procés, té l’encàrrec de dissenyar estratègies per a
l’aplicació de la transversalitat de gènere com a metodologia de treball de totes les institucions
públiques.
En aquest sentit, la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones a les polítiques
públiques, tal i com estableix la Llei 17/2015, té l’objectiu de visualitzar dones i homes en llur
dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural per trobar línies de reflexió i d’actuació
i erradicar les desigualtats entre homes i dones en l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució
de polítiques públiques.
La transversalitat de gènere implica la superació de les polítiques sectorials adreçades a les
dones i proposa la incorporació d’una visió àmplia i complementària que determina que les
polítiques públiques de tots els àmbits han d’incorporar la perspectiva de gènere i de les dones
per garantir l’equitat de dones i homes en l’accés als recursos públics.
Així mateix, la incorporació la transversalitat de gènere com a metodologia de treball requereix
d’una cultura de treball, d’un disseny organitzatiu i d’una gestió relacional de les administracions
publiques. És per aquesta raó, i amb l’objectiu de crear i definir noves eines d’anàlisi i articulació
de les institucions públiques que garanteixin, en compliment de la Llei 17/2015, incorporar la
perspectiva de gènere a les polítiques públiques, que l’ICD i els ens locals es comprometen a
treballar conjuntament.
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En aquest sentit, l’ICD, amb l’objectiu de donar compliment al desplegament de la Llei 17/2015,
impulsa la cooperació amb els ens locals per al desenvolupament de l’article 6 d’aquesta llei, que
determina les funcions dels ens locals de Catalunya. I amb aquesta finalitat estableix aquest marc
de col·laboració amb els ens locals de més de 20.000 habitants, els consells comarcals i ens
supramunicipals.
En aquest procés és imprescindible establir línies estratègiques prioritàries i és per aquest motiu
que, d’acord amb les conclusions de l’Informe GenderCat. Experiències d’incorporació de la
transversalitat de gènere a l’Administració Pública Catalana, l’ICD determina que de totes les
funcions a desplegar en el marc de la Llei 17/2015 l’objecte prioritari d’acció 2020 serà: crear i
adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere
en llurs actuacions polítiques (article 6.1.d).
Segon.- Objectius a assolir Generals
Millorar la cooperació interinstitucional per assolir la igualtat efectiva de dones i homes.
Desplegar l’article 6 de la Llei 17/2015 que determina les funcions dels ens locals de Catalunya.
Col·laborar en l’elaboració d’estudis, propostes formatives, processos d’avaluació i planificació
de polítiques públiques
Específics
D’acord amb l’article 6.1.d: Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la
transversalitat de la perspectiva de gènere en les actuacions polítiques dels ens locals;
s’estableixen com a objectius específics els següents:
Transferir el marc teòric de la transversalitat de gènere a l’àmbit d’actuació a través d’exemples
concrets i de pràctiques sistematitzades de planificació, gestió i avaluació pública.
Analitzar i determinar els obstacles i els elements metodològics necessaris per a la incorporació
de la perspectiva de gènere.
Incorporar la perspectiva de gènere com a indicador de resultats de les polítiques públiques.
Definir eines i instruments metodològics de planificació, execució, seguiment i avaluació, que
siguin transferibles i aplicables a diferents àmbits i diferents administracions públiques.
Tercer.- Accions a desenvolupar Ens local
Atribuir les funcions i competències de la transversalitat de gènere a un referent tècnic vinculat
a gabinet d’alcaldia i/o la presidència del consell comarcal.
Comunicar a l’ICD qui és la persona tècnica referent de la transversalitat de gènere de l’ens local.
Dissenyar i executar un pla de sensibilització i formació als treballadors/es de l’ens local.
Informar de les accions anuals que han incorporat la perspectiva de gènere sigui en el seu
disseny, planificació, elaboració o execució.
Elaborar el pressupost anual que justifiqui un cofinançament mínim. Aquest cofinançament serà
del 50% total tenint en compte l’obligació legal que estableix l’article 6, apartat 2n, de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes on diu que la Generalitat ha de
complementar la suficiència financera dels municipis amb relació a les funcions que aquesta llei
els atribueix, sia amb la transferència de fons d’altres administracions sia amb recursos propis,
sens perjudici que els municipis i les altres entitats locals consignin en llurs pressupostos les
dotacions necessàries per al finançament d’aquestes funcions, mitjançant contractes programa
a aquest efecte.
Incorporar el senyal distintiu de l’ICD a tots els materials de difusió. Institut Català de les Dones
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L’ICD desenvoluparà les següents accions:
Crear espais de treball i intercanvi professional amb les persones referents de la transversalitat
de gènere de l’ens local.
Dissenyar un programa anual de formació adreçat a les i els professionals dels equips municipals
i comarcals d’equitat de gènere.
Oferir assessorament per a la planificació, l’execució i l’avaluació de projectes amb perspectiva
de gènere.
Gestionar i facilitar el procés administratiu.
Quart.- Recursos mínims a emprar per l’ens local L’ens local disposarà:
Professional experta en equitat de gènere i referent de transversalitat de gènere.
Programa de formació d’execució anual orientat a la incorporació de la perspectiva de gènere en
l’actuació local o comarcal.
Cinquè.- Obligacions econòmiques de l’ICD
L’ICD, transferirà al Consell Comarcal del Baix Ebre, la quantitat màxima de 1.500 euros.
L’ICD realitzarà la transferència del 100% de l’import acordat a la signatura del contracte
programa.
Sisè.- Avaluació
Emplenar el formulari d’Informe de Transversalització de Gènere que es trobarà al portal
EACAT.
En relació a la justificació econòmica, l’ens local ha de justificar la realització de la despesa per
la totalitat de l’import pressupostat per aquest servei a l’ICD. La justificació de la correcta aplicació
dels fons transferits es realitzarà mitjançant certificat de l’interventor/a de l’ens local.
En el cas que el cost total de l'activitat disminueixi més d'un 20% del pressupost inicial, es minora
l’aportació aplicant sobre la quantitat atorgada el mateix percentatge de desviació, sempre que
s'hagi complert l’activitat per a la qual es va atorgar l’anualitat del contracte programa
FITXA – 3
AMPLIACIÓ DELS SERVEIS DE LA FITXA 1
PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE

Primer.- Justificació de l’acció
L’ICD estableix les línies estratègiques i prioritàries pel desenvolupament de les polítiques de
dones a Catalunya i defineix les accions concretes a desenvolupar per millorar els mecanismes
de prevenció, detecció i erradicació de la violència masclista.
L’ICD manifesta que la cooperació i la coordinació amb els ens locals és l’instrument fonamental
per a l’execució i la consolidació de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
És per aquesta raó que l’ICD i els ens locals es comprometen a treballar conjuntament i a fer
un front comú per prestar els Serveis d’Informació i Atenció a les dones amb eficàcia, equitat i
justícia social i establir estàndards d’abordatge i atenció amb l’objectiu de dibuixar un model de
servei compartit que integri la diversitat territorial com a actiu.
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Segon.- Accions a desenvolupar Ens local
Caldrà ampliar o incrementar alguna d’aquestes accions:
L’oferta d’informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu exercici.
L’oferta d’informació actualitzada, l’orientació i l’assessorament sobre temes que puguin ser de
l’interès de les dones, tot posant al seu abast assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
L’oferta d’assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions de
violència masclista i coordinar accions amb tots els serveis i recursos, públics o privats en el marc
dels circuits d’abordatge de la violència masclista.
Derivar les dones en situació de violència masclista als serveis especialitzats, sempre que es
consideri oportú per part dels i de les professionals dels serveis, i establir eines de coordinació
amb serveis socials i tots els recursos, públics o privats, per tal de garantir l’atenció integral de
les dones.
Participar dels circuits com a agents estratègics en l’abordatge de la violència masclista al
territori.
Col·laborar amb l’ICD i assessorar en l’elaboració d’estudis, propostes formatives, processos
d’avaluació i planificació de propostes, en tant que agents especialitzats en l’àmbit de les
polítiques d’equitat de gènere i d’abordatge de la violència masclista del territori.
La realització d’activitats de sensibilització social en el marc de projectes d’intervenció
comunitària de prevenció de la violència masclista.
De conformitat amb la clàusula tercera del Contracte Programa 2020, l’ICD ha de tenir una
visibilitat destacada en els mitjans que s’utilitzin per a la difusió de les actuacions realitzades.
S’haurà d’aplicar la normativa sobre imatge gràfica d’acord amb el Programa d’Identificació
Visual que es pot consultar a l’adreça d’Internet http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici
I, de conformitat amb la Resolució de 15 d’abril de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat, la
publicitat que es realitzi per qualsevol mitjà de comunicació social sobre les actuacions derivades
dels projectes o programes finançats amb el crèdit concedit a partir del Pacte d’Estat contra la
violència de gènere haurà de fer constar expressament que aquests s’han finançat amb càrrec
als crèdits rebuts del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (Secretaria
d’Estat d’Igualtat).
Institut Català de les Dones
L’ICD desenvoluparà les mateixes accions establertes a la Fitxa 1 del contracte Programa 2020
Quart.- Obligacions econòmiques de l’ICD
L’ICD, transferirà al Consell Comarcal del Baix Ebre, la quantitat màxima de 15.686 euros.
L’ICD realitzarà la transferència del 100% de l’import acordat a la signatura del contracte
programa.
En aquest cas no hi ha cofinançament per part de l’ens local.
Cinquè.- Avaluació
L’ens local detallarà en la memòria d’activitats del SIAD les actuacions realitzades mitjançant la
Fitxa 3 d’ampliació dels serveis de la Fitxa 1 (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) en el
marc del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.
La justificació de la correcta aplicació dels fons transferits es realitzarà mitjançant certificat de
l’interventor/a de l’ens local.
34

Segon. Donar a aquest acord la tramitació corresponent per a la seva efectivitat,
facultant a la Presidència per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris.
PUNT 9è.- Expedient 799/2020. Aprovació, si s'escau, de l'aprovació del IV Pla de
Polítiques de Dones del Baix Ebre.
El Pla de Polítiques de dones és una planificació estratègica general que ha de crear i
adequar programes per integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i
actuacions publiques: en l’elaboració dels pressupostos, en la diagnosi, el disseny i
execució d’accions positives que s’hagi d’aplicar el l’àmbit de la seva intervenció.
El Consell Comarcal va començar a treballar amb les dones de la comarca a traves de
la relació amb les entitats de dones del territori. L’any 2002 es va crear el que llavors
es va anomenar “Consell Consultiu de la Dona”, un òrgan de consulta on estaven
representades totes les entitats de dones de la comarca amb l’objectiu de poder
recollir les seves necessitats i donar recolzament a la seva tasca així com fomentar la
relació entre elles per dinamitzar el teixit associatiu de dones.
En aquell moment sobretot el que s’organitzen són trobades de caire cultural i festiu
per les associacions, xerrades i tallers.
Les accions però que es fan des de el Consell Comarcal no s’organitzen ni es recullen
fins l’any 2007 en el I Pla de Polítiques de Dones de la comarca. Aquest primer pla ja
reflectia la necessitat de desplegar tot un seguit d’actuacions per fomentar la igualtat
real entre dones i homes, fent participar les dones en el seu propi procés per donar
resposta a les preocupacions i situacions problemàtiques en què es trobaven les
dones, especialment atenent les situacions de risc d’exclusió social.
Sota el paraigua d’aquell I Pla, al maig del 2010 va començar a funcionar el SIAD del
Baix Ebre, que va representar un salt qualitatiu en l’atenció que s’ofereix a les dones
de la comarca, així com en la millora dels recursos destinats a les polítiques de dones.
Un altre salt qualitatiu va estar l’aprovació del circuit per l’abordatge de la violència
masclista de les Terres de l’Ebre, on el Consell també va participar en el procés
d’elaboració, i es signa conveni amb l’Ajuntament de Tortosa, per al pis d’urgència.
La continuïtat i l’elaboració d’un II Pla a l’any 2012 va significar el reflex de l’acord
polític i social del Consell Comarcal en la consecució de l’objectiu d’igualtat efectiva
entre dones i homes i de fer visible el paper de les dones a la comarca.
El III Pla de l’exercici 2017va reiterar el compromís en la igualtat en la igualtat efectiva
entre homes i dones i en donar un pas endavant en la responsabilitat social.
Un compromís que es renova amb l’encàrrec de l’elaboració del IV Pla de polítiques de
dones del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Per això, un cop conegut el nou document, desprès de conèixer el dictamen de la
comissió informativa comarcal de serveis a les persones, i amb unanimitat dels
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer. Aprovar el document “IV Pla de polítiques de dones del Consell Comarcal del
Baix Ebre”, que figura a l’expedient.
Segon. Dur a terme la tramitació corresponent per a l’efectivitat de l’acord i del Pla,
facultant a la Presidència per dur a terme tots els actes i tràmits necessaris

PUNT 10è.- Expedient 878/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni de
cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut per la gestió de la
crisi sanitària i social provocada per la COVID-19
La situació de crisi sanitària generada arran de la pandèmia causada pel coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19) exigeix una resposta de les administracions públiques el
més àgil possible, flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables
territorialment i ajustada a necessitats canviants en funció de l’evolució de la malaltia
en el nostre context social.
L’apreciació d’un nou brot de la pandèmia al Baix Ebre ha activat els serveis
assistencials, en especial la seva primera línia de resposta estructurada a través dels
serveis comunitaris d’atenció primària del sistema sanitari integral d’utilització pública
de Catalunya (SISCAT). La necessitat de maximitzar l’acció assistencial d’aquesta
atenció i de reduir la difusió del contagi, aconsella aguditzar la col·laboració en termes
territorials.
Els Consells comarcals, d’acord amb l’article 66 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya, en el marc del sistema sanitari públic de
Catalunya, té un seguit de competències sanitàries, que inclouen la coordinació dels
serveis sanitaris municipals entre ells i aquests amb els de la Generalitat, tot garantint
una prestació integral en llur àmbit respectiu; i fer activitats i prestar serveis sanitaris
d'interès supramunicipal, especialment els referents al control sanitari del medi
ambient, la salubritat pública, l'epidemiologia i la salut pública en general.
Les característiques de la pandèmia, en la seva actual fase d’evolució, aconsellen
sumar el conjunt de capacitats de les administracions públiques disponibles per
millorar la de resposta conjunta. A aquest efecte, el Consell Comarcal compta amb una
xarxa de serveis socials arrelada en tots els sectors de la comarca, amb un
coneixement profund, directe i immediat de les condicions de cada àmbit, a partir del
qual resulta possible dissenyar intervencions més eficaces i respectuoses amb les
persones sota l’objectiu, compartit amb el Departament de Salut i el CatSalut, d’evitar
la propagació del virus a la resta de la ciutat i del país.
Els principis generals de les relacions interadministratives recullen el mandat de
facilitar la col·laboració per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els
graus de cooperació i coordinació necessaris segons les característiques de cada
supòsit a afrontar. En la mateixa línia, la normativa vigent preveu que els convenis
interadministratius incloguin la utilització de mitjans, serveis i recursos d’altres
administracions com a fórmula per assolir finalitats comunes.
En aquest marc, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a
través de la seva Secretaria de Salut Pública, del Servei Català de la Salut (CatSalut),
ha fet arribar un model de conveni destinat a promoure la coordinació dels serveis
públics dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi sanitària i social
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provocada per la COVID-19 a la comarca del Baix Ebre, producte d’un rebrot de la
malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i
socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la
població, quan així es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema
públic de salut.

Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de serveis a les persones, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col.laboració entre el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública,
del Servei Català de la Salut (CatSalut), i el Consell Comarcal del Baix Ebre, destinat a
promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions
en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la comarca del
Baix Ebre, producte d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una
resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada, millorar la
capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així es
requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut, que
seguidament es transcriu:
Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, que actua a través la seva Secretaria de Salut Pública i del
Servei Català de la Salut, i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la coordinació dels
seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19
a la comarca de Baix Ebre en un context de control dels rebrots de la malaltia.
Tortosa, 25 de setembre de 2020
Intervenen
D’una part, el senyor Marc Ramentol i Sintas, secretari general del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, en nom i representació del referit Departament, d’acord amb
l’autorització de signatura aprovada per la Resolució de la consellera de Salut de data 27 de
juliol de 2020, dictada en ús de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i d’acord amb el que es preveu en l’article 11 de la Llei 26/2020, de 4 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com a
responsable del tractament de dades sobre el qual recau l’objecte d’aquest Conveni, i
el senyor Adrià Comella i Carnicé, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en
endavant, el CatSalut) en l’exercici de les atribucions que li confereixen els articles 16 i 17 de la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l’Acord del Consell
de Direcció del CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en
el seu director (fet públic al DOGC núm. 1737, de 26.4.1993), que en requereix la ratificació;
i
de l’altra, el senyor/la senyora Xavier Faura Sanmartín, president del consell comarcal del Baix
Ebre, en ús de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal
de Catalunya,
Exposen
I. La situació de crisi sanitària generada arran de la pandèmia causada pel coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19) exigeix una resposta de les administracions públiques el més àgil possible,
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flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables territorialment i ajustada a necessitats
canviants en funció de l’evolució de la malaltia en el nostre context social.
Davant un escenari de nous brots de COVID-19, el sistema públic de salut de Catalunya ha
d’adoptar una línia d’actuació ajustada a les necessitats assistencials objectives, fruit de la seva
avaluació en termes sanitaris, i al control de la seva evolució des d’un punt de vista de salut
pública mentre, en paral·lel, ha d’extremar una aproximació territorial a la situació, capaç de
ponderar les necessitats de realitats canviants en un país molt plural. Així doncs, una
aproximació eficaç a la crisi ha de sumar tant la planificació de les mesures idònies per limitar,
de manera diferenciada segons cada escenari, la projecció de les infeccions, com la seva
execució, directa i de forma concertada amb d’altres interlocutors, sota el criteri de maximitzarne l’efectivitat. Això s’estén a l’objectiu general de controlar el risc de difusió a d’altres àmbits i
reduir-ne l’abast de l’impacte al mínim possible tant en termes individuals, a través de l’atenció
assistencial directa a les persones i les famílies implicades, com socials, sota una dimensió
col·lectiva vinculada al municipi, al territori de referència i al conjunt del país.
II. L’apreciació d’un nou brot de la pandèmia al Baix Ebre ha activat els serveis assistencials,
en especial la seva primera línia de resposta estructurada a través dels serveis comunitaris
d’atenció primària del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Precisament la necessitat de maximitzar l’acció assistencial d’aquesta atenció i de reduir la
difusió del contagi, aconsella aguditzar la col·laboració en termes territorials: tant estrenyent els
vincles amb l’atenció hospitalària i el conjunt de recursos sanitaris del territori d’influència en el
marc del mateix SISCAT, com aguditzant la cooperació en termes sanitaris i socials amb els
serveis comarcals de la Comarca del Baix Ebre, actuant sota les directrius i la coordinació, en
tots aquests àmbits, de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
III. Els Consells comarcals, d’acord amb l’article 66 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya, en el marc del sistema sanitari públic de Catalunya, té un
seguit de competències sanitàries, que inclouen la coordinació dels serveis sanitaris municipals
entre ells i aquests amb els de la Generalitat, tot garantint una prestació integral en llur àmbit
respectiu; i fer activitats i prestar serveis sanitaris d'interès supramunicipal, especialment els
referents al control sanitari del medi ambient, la salubritat pública, l'epidemiologia i la salut
pública en general.
Les característiques de la pandèmia, en la seva actual fase d’evolució, aconsellen sumar el
conjunt de capacitats de les administracions públiques disponibles per millorar la de resposta
conjunta. A aquest efecte, el Consell Comarcal compta amb una xarxa de serveis socials
arrelada en tots els sectors de la comarca, amb un coneixement profund, directe i immediat de
les condicions de cada àmbit, a partir del qual resulta possible dissenyar intervencions més
eficaces i respectuoses amb les persones sota l’objectiu, compartit amb el Departament de
Salut i el CatSalut, d’evitar la propagació del virus a la resta de la ciutat i del país, de fer més
efectives les mesures assistencials i d’aïllament, així com facilitar una valoració estratègica
constantment renovada en funció d’informació actualitzada per facilitar la presa de decisions i
les millors accions a desenvolupar segons l’evolució de les necessitats, sota un paraigua de
coneixement i valoració de les variables que ens afecten el més exhaustiu possible.
IV. L’eficàcia de les mesures adoptades per contenir la propagació dels brots, pot requerir
eventualment l’adopció de mesures cautelars. En aquest sentit, la lletra j) de l’article 55.1 de la
Llei 18/2009, de salut pública, preveu l’adopció de mesures de reconeixement mèdic,
tractament, hospitalització o control si hi ha indicis racionals de l’existència de perill per a la
salut de les persones a causa de la circumstància concreta d’una persona o grup de persones
o per les condicions en què s’acompleix una activitat. També es poden adoptar mesures per al
control de les persones que estiguin o hagin estat en contacte amb els malalts o portadors.
Aquestes mesures s’han d’adoptar en el marc de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de
mesures especials en matèria de salut pública i de la Llei de l’estat 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de els disposicions legals que les
modifiquin i les deroguin. En el mateix sentit, l’article 63.3 de la Llei preveu l’adopció de
qualsevol mesura cautelar de les previstes a la legislació quan es produeixi un risc a causa de
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la situació sanitària d’una persona o grup persones , d’acord amb el que disposa la Llei
orgànica 3/1986 i Llei 29/1998, abans esmentades.
V. Els principis generals de les relacions interadministratives recullen el mandat de facilitar la
col·laboració per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els graus de cooperació i
coordinació necessaris segons les característiques de cada supòsit a afrontar. En la mateixa
línia, la normativa vigent preveu que els convenis interadministratius incloguin la utilització de
mitjans, serveis i recursos d’altres administracions com a fórmula per assolir finalitats comunes.
Per tot això, les parts signants es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar
aquest Conveni d’acord amb les següents
Clàusules
Primera. Objecte
1. El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública,
del Servei Català de la Salut (CatSalut), i el Consell Comarcal del Baix Ebre destinat a
promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en la
gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la comarca del Baix Ebre,
producte d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en
termes assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i
d’aïllament de la població, quan així es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del
sistema públic de salut.
2. Aquesta cooperació es planteja entre la Secretaria de Salut Pública, els equips d’atenció
primària que desenvolupen la seva tasca assistencial a la comarca del Baix Ebre els
corresponents serveis que el Consell Comarcal determini, i es projecta sobre el conjunt de
recursos adscrits al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), en
especial els seus hospitals, així com qualsevol centre que rebi la derivació de pacients
procedents dels equips d’atenció primària de la ciutat, i les residències per a gent gran o amb
discapacitat i centres comunitaris de qualsevol tipus del seu entorn.
3. En qualsevol cas, totes aquelles activitats desenvolupades en aplicació del present conveni
que afectin, directament o indirectament, funcions de vigilància epidemiològica, s’executaran
sota la direcció i coordinació de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut o
unitat amb qui aquesta delegui
Segona. Règim general de cooperació
1. L’actual moment d’emergència sanitària producte del brot detectat ha ocasionat necessitats
puntuals urgents que cal dimensionar i atendre i que, en el moment de la signatura d’aquest
Conveni, es considera que són:
a) El seguiment de les mesures d’aïllament específiques establertes per motius sanitaris en
aquells supòsits i segons la intensitat que es requereixi en virtut de la situació epidemiològica.
b) El seguiment dels contactes dels pacients, amb especial atenció als casos de persones de
risc, l’avaluació de les seves necessitats socials, l’avaluació dels riscos de contagi segons cada
situació i la proposta de mesures, incloses, si escau, de confinament, tenint en compte la
realitat específica de la traçabilitat obtinguda sobre cada cadena de contagi, les circumstàncies
de cada cas conegut i les de l’evolució general del brot.
c) L’adopció de les mesures cautelars que s’escaiguin d’entre les previstes a la Llei de salut
pública, per garantir el compliment de les mesures d’aïllament o quarantena establertes a les
normes i els protocols sanitaris, en casos de resistència o oposició per part de les persones
obligades

39

d) L’impuls i suport en l’elaboració de plans de contingència segons permetin definir els
estàndards i les metodologies de gestió a aplicar dins de cada equipament sanitari i social del
territori que pugui entrar en contacte amb el brot.
2. En aquest context, correspon als equips assistencials integrats al sistema públic de salut, el
funcionament del qual depèn del CatSalut, el tractament dels malalts als dispositius del
SISCAT, així com la possible adopció de les mesures de caràcter sanitari i assistencial
d’ordenació i coordinació que puguin esdevenir imprescindibles, inclòs l’aïllament de pacients
amb COVID-19 i el confinament de persones que puguin haver-hi entrat en contacte, de
conformitat amb els criteris i les disposicions establerts en matèria de salut pública previstos pel
Govern i per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Correspon, igualment, al Departament de Salut l’adopció de les mesures de
caràcter especial a nivell territorial que escaiguin en virtut d’aquest escenari i les necessitats
detectades.
3. Correspon al Consell Comarcal, a través dels corresponents serveis municipals, coordinar-se
tant amb la Secretaria de Salut Pública així com amb el CatSalut i els equips d’atenció primària
que desenvolupen la seva tasca assistencial a la Comarca del Baix Ebre i qualsevol dispositiu
residencial o assistencial on puguin haver pacients o usuaris tractats a centres d’atenció
primària ubicats en aquest àmbit territorial.
4. Ambdues administracions es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma
immediata informació actualitzada per afrontar una resposta el més efectiva possible a la
relació de deures prevista al punt 1. Als efectes del seguiment de contactes, aquesta informació
pot incloure dades de caràcter personal, que han de ser objecte de tractament d’acord amb el
que estableix la clàusula quarta.
Tercera. Aplicació executiva de les mesures generals de coordinació
1. La coordinació entre els serveis públics d’ambdues parts ha d’ajustar-se al marc general
previst a la clàusula precedent, sota el principi general d’actuació que els serveis municipals
que l’Ajuntament determini donin suport als equips d’atenció a la salut a la ciutat i sota la
prioritat compartida de frenar els contagis i limitar-ne la incidència personal, social i territorial.
2. El desenvolupament executiu de la coordinació se cenyeix a la distribució de funcions
següent:
a) Correspon als serveis del Consell Comarcal cooperar a desenvolupar un seguiment
individualitzat dels pacients i de les cadenes de contacte amb tercers que en la Comissió de
seguiment es determini, així com el control de la seva evolució i de qualsevol incidència que
pugui afectar qualsevol d’ambdós nivells, en coordinació amb la Secretaria de Salut Pública.
Els serveis del Consell Comarcal, en aquest sentit, assumeixen el deure de mantenir informat
amb caràcter immediat dels resultats d’aquest seguiment i de qualsevol incidència o
circumstància que pugui resultar d’interès sanitari que se’n derivi, posant- ho en coneixement
directe dels equips d’atenció primària que actuen al territori, dels interlocutors que designi el
CatSalut a través de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i de la Secretaria de Salut
Pública. A tal efecte s’ha de facilitar als serveis municipals la informació suficient relativa a la
totalitat de pacients i de les seves cadenes de contacte.
b) Si com a conseqüència de les actuacions de seguiment de pacients i contactes, l’Ajuntament
té coneixement de l’incompliment per part d’alguna persona obligada de les mesures
d’aïllament o quarantena previstos a les normes i protocols sanitaris del Departament de Salut,
posant així en risc la salut de la població, instarà a la unitat territorial competent de la
Secretaria de Salut Pública la mesura d’intervenció escaient de les previstes a l’article 55 j) de
la Llei de Salut Pública i l’adopció de la mesura cautelar corresponent en els termes previstos
en l’article 63.3 de la referida llei, perquè se sol·liciti la ratificació judicial quan s’escaigui i el
suport dels cossos i les forces de seguretat i altres agents de l’autoritat que tinguin
encomanades funcions de seguretat, si es considera necessari. A aquests efectes, el Consell
Comarcal haurà de proporcionar en relació amb les persones respecte de les quals s’insti
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l’adopció de la mesura cautelar, la informació que s’estableixi des de la Secretaria de Salut
Pública per permetre justificar davant l’autoritat judicial la procedència de la mesura i la seva
conformitat amb els protocols sanitaris vigents en cada moment.
c) L’execució de les funcions de seguiment encomanades als corresponents serveis municipals
s’ha de desenvolupar en coordinació amb els equips i dispositius assistencials i residencials del
territori, sempre sota les directrius tècniques dels equips d’atenció primària i les instruccions i
normes que puguin establir el CatSalut en matèria d’atenció a la salut i el Departament de la
Salut de la Generalitat en matèria de salut pública.
d) Ambdues administracions, al marge de l’anterior marc d’interactuació mútua, conserven les
atribucions competencials que els són pròpies, que han de continuar desenvolupant amb
normalitat, però subjectes a l’imperatiu de coordinació derivat del present Conveni. Això implica
la mútua assumpció del deure de col·laboració per promoure una gestió de l’atenció
assistencial en tots els àmbits sensible a l’actual situació i una gestió de les necessitats socials
i individuals de la ciutadania ajustada a la realitat de la pandèmia.
3. El seguiment material de les cadenes de contactes dels pacients s’ha d’iniciar a instància i
sota el control directe de la Secretaria de Salut Pública i dels equips assistencials integrats al
SISCAT, sempre sota les indicacions que estableixi el CatSalut, i amb els límits ajustats a la
normativa de protecció de dades i confidencialitat de la població i dels usuaris del SISCAT.
Quarta. Protecció de dades de caràcter personal
1. Les dades personals a les quals tingui accés el Consell Comarcal, a través dels seus serveis
socials, han de ser tractades de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones
físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
2. El Consell Comarcal, pel que fa a l’accés a les dades epidemiològiques necessàries per
complir les obligacions que assumeix en virtut d’aquest Conveni, ha d’actuar com a encarregat
del tractament. En el document annex al present Conveni es recullen les obligacions del
Consell Comarcal com a encarregat del tractament.
3. En tot cas, les persones que intervinguin en qualsevol de les fases de tractament de dades
personal de qualsevol de les entitats han de respectar escrupolosament la confidencialitat i
secret professional.
Cinquena. Col·laboració institucional
Aquest Conveni no comporta el reconeixement d’obligacions econòmiques exigibles
jurídicament entre les parts i la seva subscripció es limita a establir el règim de coordinació
administrativa davant un repte d’interès públic recíproc i, per tant, no se’n desprèn cap règim de
retribució per afrontar les despeses dels serveis públics que hi participen. En qualsevol cas, si
es requerís l’augment de dotacions, correspondria de manera independent a cadascuna de les
parts establir les mesures internes per implementar-les, sens perjudici de la possibilitat de
subscriure, en cas que ambdues ho valoressin necessari, nous instruments de col·laboració
que desenvolupin l’actual Conveni, incloent-hi els aspectes amb contingut econòmic que puguin
valorar necessaris un cop complerts els tràmits, els procediments i les normes que els resultin
respectivament aplicables segons la normativa vigent.
Sisena. Vigència
Aquest Conveni adquireix plens efectes i vigència a partir de la data de la seva signatura, les
quals s’han de mantenir mentre perduri la situació d’emergència sanitària a la comarca del Baix
Ebre, tot extingint-se de manera automàtica en el moment que el CatSalut així ho comuniqui al
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Consell Comarcal o, en cas de continuïtat de la situació de crisi i absència de comunicació,
transcorregut un any des de la seva signatura.
No obstant l’anterior, el Conveni pot extingir-se anticipadament per la concurrència de les
causes generals previstes a la normativa i, igualment, pot ser objecte de pròrroga expressa
amb un límit màxim total de quatre anys.
Setena. Comissió de seguiment de la cooperació
1. Les parts estableixen una Comissió de seguiment d’aquest Conveni formada per una
persona representant per cadascuna de les institucions que subscriuen aquest Conveni (una
pel Departament de Salut, una pel CatSalut i una pel Consell Comarcal), amb la funció de
vetllar pel compliment dels seus objectius i coordinar les mesures dels respectius serveis
públics implicats. La Comissió s’ha de reunir a petició de qualsevol de les parts i pot comptar
amb la participació dels serveis tècnics que estimi necessaris.
2. La Comissió pot nomenar els equips de treball tècnic necessaris formats per membres
participants en els serveis comarcals, la Secretaria de Salut Pública i en els equips d’atenció
primària i/o la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, per avançar en la consecució de les
finalitats del Conveni, en el benentès que els citats equips han d’informar la mateixa Comissió
de la situació de la col·laboració regularment i sempre que aquesta li ho sol·liciti. En el cas que
es nomeni més d’un equip de treball tècnic, aquests es poden coordinar en una Oficina tècnica
que ha d’elevar les seves possibles necessitats i/o conclusions a la Comissió de seguiment.
Vuitena. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent
1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
així com les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i
l’ordenament jurídic en general.
2. La resolució de les diferències en la interpretació i el compliment que poguessin sorgir en
l’execució d’aquest Conveni correspon, en primer lloc, a l’acord entre les parts i, si aquest acord
no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol
reclamació davant la jurisdicció competent. En cas que no s’arribés a cap solució extrajudicial,
les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de
Tarragona.
Novena. Ratificació
De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del Servei
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en el
director del Servei, aquest Conveni ha de ser sotmès a la ratificació del Consell esmentat.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, se signa electrònicament a un
sol efecte en el lloc que s’esmenta a l’encapçalament.

Segon. Donar a aquest acord la tramitació corresponent per a la seva efectivitat,
facultant a la Presidència per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris.
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PUNT 11è.- Expedient 800/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
Repsol pel Servei de Transport Adaptat i Assistit de la comarca, exercici 2020.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de maig
de 1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat
restringida per tal d’atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei
té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de
mobilitat i persones grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis
socials d’atenció especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que
permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.
D’aleshores ençà, el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat
restringida ha anat incrementant la seva importància, tant en nombre d’usuaris com de
rutes i, al mateix temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant
empresa externa i mitjançant els propis mitjans materials i personals.
El manteniment d’aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la
Generalitat de Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació
econòmica i social actual fa que aquest servei sigui cada cop més sol·licitat i que el
Consell Comarcal del Baix Ebre no disposi de recursos suficients per poder atendre’l
amb garantia .
És voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius
més propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant
iniciatives que afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a
l’educació, a la integració i a la sostenibilitat i benestar de l’entorn en el qual opera.
Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de
desenvolupament a les comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que
beneficiïn el màxim nombre de persones i participen en projectes i programes de
millora de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant,
entre d’altres accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles
persones que en necessitin i col·laborant en l'execució de projectes d'integració social
de col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió, i formem part de diversos programes de
millora del benestar.
Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i
REPSOL van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport
considerable a la prestació del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt
positivament el conveni i consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se.
Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que
necessiten assistència per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis
assistencials que els hi corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per
circumstàncies físiques, mentals o d’edat.
Vista, per tant, la confluència d’interessos i atès que consideren molt positiva la
col·laboració mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones
amb mobilitat restringida, per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la
comissió informativa comarcal de serveis a les persones, i amb unanimitat dels
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer- Aprovar el conveni a signar amb REPSOL per a la col·laboració en la
prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o
altres necessitats socials, de l’any 2020, que seguidament es transcriu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL
ENTRE REPSOL S.A. I CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
A Tarragona, a

de setembre de 2020

REUNITS
D'una banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, amb domicili a Tortosa, carrer
Barcelona 152 i CIF P9300004J representat en aquest acte pel seu president, el Sr. Xavier
Faura Sanmartin.
En endavant, “CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE”.
I d'altra banda, Repsol Investigaciones Petrolíferas, SA amb domicili a Madrid, Méndez Álvaro
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CIF
A-28094712
representada
en
aquest
acte
per
.
, Director de la Unitat de Negoci d'Espanya, en la seva qualitat de representant legal de la
mateixa, en virtut de poder atorgat a favor seu davant el Notari de Madrid Sr. Juan José de
Palacio, a Madrid, amb data 7 d'abril de 2016, amb número 2016/711/N/07/04/2016 del seu
protocol.
En endavant, “REPSOL”.
EXPOSEN
I.

Que el Ple de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en la sessió ordinària de data
20 de maig de 1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de
persones amb mobilitat restringida per atendre necessitats de tipus educatiu o
assistencial. Aquest servei té com a finalitat facilitar el transport de les persones
disminuïdes, amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència,
perquè puguin accedir als serveis socials d'atenció especialitzada de la comarca
del Baix Ebre, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en
l'entorn (en endavant "el Projecte").

II. Que des de llavors i fins al moment actual, el servei comarcal de transport de persones
amb mobilitat restringida ha anat incrementant la seva importància, tant en nombre
d'usuaris com de rutes i, al mateix temps, ha adaptat la seva prestació a dues
modalitats: mitjançant empresa externa i mitjançant els propis mitjans materials i
personals.
III. Que el manteniment d'aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la
Generalitat de Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació
econòmica i social actual fa que aquest servei sigui cada vegada més sol·licitat i
que el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no disposi de recursos suficients
per poder atendre'l amb garantia.
IV. Que és voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i
col·lectius més propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials,
impulsant iniciatives que afavoreixin el desenvolupament de la societat i que
contribueixin a l'educació, a la integració i a la sostenibilitat i benestar de l'entorn en
què opera, generant així oportunitats de desenvolupament en aquestes zones.
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V. Que aquest és un dels objectius de compromís social de REPSOL, per a la qual cosa
promou projectes que beneficiïn el màxim nombre de persones i participa en
projectes i programes de millora de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida
de les comunitats, realitzant, entre d'altres accions, la de facilitar l'accés als serveis
mèdics bàsics d'aquelles persones que els necessitin i col·laborant en l'execució de
projectes d'integració social de col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió, així com
formant part de diversos programes de millora del benestar.
VI. Que per les raons exposades, el 26 d'octubre de 2011, el CONSEL COMARCAL DEL
BAIX EBRE i REPSOL van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat
un suport considerable a la prestació del servei a la comarca i, per tant, els
signants valoren molt positivament el conveni i consideren que la col·laboració ha
de continuar i renovar-se.
VII. Que ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones
que necessiten assistència per poder accedir, amb els mitjans adequats, als
serveis assistencials que els corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per
circumstàncies físiques, mentals o d'edat.
VIII.

Vista, per tant, la confluència d'interessos i atès que consideren molt positiva la
col·laboració mútua en la prestació del servei de transport adaptat de les persones
amb mobilitat restringida, ambdues parts en virtut del que s'ha exposat i
reconeixent-se recíprocament plena capacitat jurídica per subscriure el present
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL a ACTIVITATS D'INTERÈS
GENERAL acorden celebrar-ho d'acord amb les següents,

CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE DEL CONVENI.
En virtut d'aquest conveni, REPSOL es compromet a realitzar una aportació econòmica única
de VINT MIL EUROS (20.000,00 €) a favor del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE que
aquest destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu a la realització del Projecte esmentat en
l'expositiu I.
Per la seva banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE s'obliga a difondre la
participació i col·laboració de REPSOL en el Projecte en la forma descrita en la Clàusula
Quarta.
Segon.- BASE.
El present conveni de col·laboració té la base dels previstos en l'art. 25 de la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de
Mecenatge i es regirà per les disposicions d'aquesta Llei que li siguin aplicables així com per
les del Reial Decret 1270/2003, de 10 octubre, que conté el seu desenvolupament
reglamentari.
Segons disposa l'Art. 25, apt. 1 paràgraf 2n de la Llei, la difusió de la participació de REPSOL
al Projecte indicat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE no constituirà una prestació de
serveis.
Tercera.- APORTACIÓ ECONÒMICA DE REPSOL
REPSOL es compromet a satisfer al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE l'import indicat
en la clàusula primera als esmentats fins abans del 31 de desembre del 2020.
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L'aportació econòmica referida es destinarà a col·laborar econòmicament en les despeses
produïdes pel Projecte durant l'any 2020, però al mateix temps, es computa com a finançament
del mateix per a l'exercici 2021, amb la finalitat de programar i garantir el servei de transport
adaptat a la comarca del Baix Ebre.
L'esmentada quantitat serà satisfeta mitjançant transferència bancària al compte de Caixabank
ES41 2100 0019 4602 0053 0167 que a aquest efecte li ha indicat el CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE a REPSOL.
Quarta.- DIFUSIÓ DE LA COLABORACIÓ DE REPSOL
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE es compromet a difondre la participació i
col·laboració de REPSOL mitjançant la inserció de la seva denominació social i logo en els
vehicles corresponents, així com en rètols, impresos, catàlegs, segells, propaganda, altres
elements materials, website principal o qualsevol altres associades al Projecte, així com en
Xarxes Socials, -ja sigui les de major reconeixement entre els usuaris, o qualsevol altra que
pogués crear-se en el futur-, així com en qualsevol altra informació que es publiqui o s'editi en
relació amb el Projecte durant la vigència d'aquest Conveni i que es pogués divulgar a través
de xarxes telemàtiques, tant al web de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE com a la web
pròpia del Projecte, si en algun moment es desenvolupés o creés alguna.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE sotmetrà a l'aprovació prèvia de REPSOL, abans
de la seva publicació definitiva, els llocs i característiques d'impressió de la denominació i
logotip de la mateixa en tot el material imprès, electrònic i/o audiovisual que es produeixi, editi,
publiqui, divulgui o del que es dugui a terme una comunicació pública a través de qualsevol
mitjà, incloent xarxes telemàtiques, etc. en relació al Projecte.
Amb caràcter general, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE s'obliga a que sigui
esmentada la col·laboració de REPSOL en tots els actes de difusió referits al Projecte inclòs a
través d'Internet.
Independentment de tot això, REPSOL podrà, si així ho decidís, publicar i difondre, pels seus
propis mitjans, inclosos els electrònics i telemàtics, la seva intervenció i col·laboració en el
Projecte de la manera que consideri més convenient.
Cinquena.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE desenvoluparà el Projecte amb els seus propis
mitjans, sent íntegra i exclusivament responsable d'aquest.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE destinarà al Projecte, tots els recursos, humans i/o
materials, que siguin necessaris per al compliment dels objectius d'aquest que correran del seu
exclusiu compte i càrrec.
Cap de les disposicions d'aquest contracte pot ser entesa com a constitutiva d'una relació
laboral entre REPSOL i les persones que intervinguin en el desenvolupament i organització del
Projecte.
REPSOL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la gestió que el CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE realitzi de l'aportació lliurada, ni pels actes i serveis prestats per aquesta o per
les empreses i professionals que siguin contractats pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE i es destinin a l'organització, execució i desenvolupament del Projecte i per al
compliment del seu compromís de difusió de la col·laboració de REPSOL.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE garanteix la indemnitat a REPSOL davant de
qualsevol tipus de reclamació que pogués derivar-se de l'organització i desenvolupament del
Projecte, sigui directament o en relació amb les persones físiques o jurídiques que hagin
intervingut en aquest per encàrrec de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.
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CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE declara conèixer i assumir tots els riscos implícits i/o
que es puguin ocasionar com a conseqüència de l'execució del Projecte, ateses les especials
característiques del mateix, i disposar de les cobertures suficients per fer front als eventuals
danys que se'n poguessin derivar garantint la indemnitat de REPSOL en els termes que preveu
aquesta mateixa clàusula.
El CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE presentarà a REPSOL un informe descriptiu de les
actuacions desenvolupades a l'empara del present conveni, un dossier de premsa on figurin les
activitats de comunicació i difusió del projecte, així com de tota la documentació acreditativa de
la col·laboració de REPSOL i l'adequada difusió de la mateixa.
Sisena.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE REPSOL
Cap de les manifestacions que es contenen en el present conveni suposa la cessió o
transmissió de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, titularitat de REPSOL.
L'ús no autoritzat, o per a un fi diferent al pactat en el present conveni per part de CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat
industrial o intel·lectual de REPSOL, facultarà a aquesta per resoldre aquest conveni, en
aquest cas, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE es compromet a restituir a REPSOL
l'import de les aportacions realitzades a requeriment d'aquesta i en la seva totalitat i, tot això,
sense perjudici de la corresponent indemnització de danys i perjudicis als que hi hagués lloc i
que en aquest supòsit haurà així mateix, ser satisfeta pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE a REPSOL.
A l'efecte del que disposen els paràgrafs anteriors, i per a la deguda observança s'adjunta com
a annex a aquest conveni formant part d'aquest la Guia Bàsica d'Aplicació de la Marca Repsol.
Setena.- DURADA.
L'aportació econòmica derivada d'aquest conveni té per finalitat col·laborar econòmicament en
la despesa produïda pel Projecte durant l'any 2020, però al mateix temps, es computa com a
finançament del servei per a l'exercici 2021, amb la finalitat de programar i garantir el servei de
transport adaptat de la comarca del Baix Ebre.
Aquest conveni podrà ser prorrogat o renovat en el moment de la seva extinció si les parts així
ho convenen expressament i per escrit.
Vuitena.- RESOLUCIÓ.
REPSOL podrà resoldre el present conveni, estant obligat el CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE a restituir en el termini màxim d'un mes i en la forma que aquesta expressament li
indiqui, l'import de l'aportació realitzada per REPSOL en els següents supòsits:
-

En el cas que el Projecte no arribi a desenvolupar-se total o parcialment.

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

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

PUNT 12è.- Expedient 710/2020. Aprovació, inicial, si s'escau, de la relació de
Llocs de Treball de l'exercici 2020.
Tal com estableix l'article 29 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, la relació de llocs de treball és
l'expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local,
incloent en ella la totalitat dels llocs de treball existents en l'organització, tant de
personal funcionari, com a eventual i laboral.
A través de les relacions de llocs de treball s'assignaran les funcions, atribucions i
comeses que hagi de desenvolupar el personal que ocupi els respectius llocs de
treball, determinant-se, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la
classe i la categoria a la qual hagi de pertànyer la persona que ocupi cada lloc de
treball.
Aquest Consell Comarcal disposa d’una relació de Llocs de Treball que actualment no
respon a la realitat dels llocs que ocupen dels diferents treballadors i treballadores
d’aquest Consell Comarcal.
La dinàmica d’incorporació de personal en aquesta administració és molt activa,
derivada dels molts programes i delegacions que s’executen.
Alguns d’aquests programes són temporals de curta durada, però d’altres s’han anat
prorrogant al llarg del temps.
Els representants dels treballadors venent reclamat una actualització i adaptació de la
relació de llocs de treball i, posteriorment la corresponent valoració.
Hores d’ara s’està tramitant tot l’enfocament de personal: organigrama, relació i
valoració de llocs, però és voluntat d’aquesta Corporació aprovar la RLT actual per tal
que serveixi de punt de partida dels documents.
Els representants del personal han conegut la proposta de relació de Llocs de Treball
per a l’exercici 2020.
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Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de governació i hisenda, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre
per a l’exercici 2020, que figura a l’expedient.
SEGON. Publicar íntegrament la citada relació en el Butlletí Oficial de la Província i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan
competent de la Comunitat Autònoma en el termini de trenta dies.

PUNT 13è.- Expedient 875/2020. Aprovació incial, si s'escau, del 7è expedient de
modificació de Crèdit del pressupost de l'exercici 2020.
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals no existeix crèdit o és insuficient al vigent Pressupost de la
Corporació, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats, quedant acreditat
que la resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons
queda justificat en la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució, per
Provisió de Presidència es va incoar expedient per a la concessió de crèdit
extraordinari, suplement de crèdit i transferència entre aplicacions de diferent àrea de
despesa.
Considerant que s’ha emès Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que s’ha emès informe d'Intervenció pel qual es va informar la proposta
de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre Avaluació de Regles
Fiscals.
Realitzada la tramitació legalment establerta, desprès de conèixer el dictamen de la
comissió informativa comarcal de governació i hisenda, amb el vot favorable de 16
consellers comarcals i 8 abstencions, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i
transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord al següent detall:
Crèdit extraordinari
Aplicació
GOV
336
SANEJA
161
SOC
241
SOC
241
SOC
241
TERRI
431
TERRI
431
TURI
432

22706
62309
13110
16011
23125
22199
48000
22602

Descripció
Inventari espais històrics guerra civil
Remodelació EDAR Tivenys
Retribucions personal treball i formació jove
Seg. Soc. treball i formació jove
Despeses formació TF jove
Campanya Nadal comerços Baix Ebre
Conveni col·laboració e-comerç
Promoció producte proximitat

Import
3.097,00
4.530,35
35.350,00
11.577,13
6.112,00
12.500,00
4.000,00
31.600,00
49

TURI
TURI
UBASP
VERDA
VERDA
VIVER
VIVER

432
432
231
169
432
433
433

22602
62700
48005
62300
62300
62500
62600

Campanya promoció turística
Elaboració web turisme
Ajuts urgència social infància estiu
Punts recàrrega bicis via verda
Punts tallers via verda
Mobiliari espai coworking viver empreses
Equips informàtics espai coworking viver

16.616,00
9.484,00
57.536,00
18.000,00
5.000,00
1.800,00
4.000,00
TOTAL 221.202,48

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:
Concepte
45002
45053
45082
45102
75102
75103
75104

Descripció
Contracte programa serveis socials
SOC. Subvenció treball i formació
Subv. Memòrial democràtic
IDECE. Subvenció
ACA. Conveni projectes sanejament
ICAEN. Subvenció punts recàrrega
IDECE. Subvenció
TOTAL

Euros
57.536,00
53.039,13
3.097,00
64.716,00
4.530,35
3.000,00
35.284,00
221.202,48

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats
a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Suplement de crèdit
Aplicació
UBASP
231
UBASP
231
UBASP
231
SANEJA
161

22706
13100
16000
22706

Descripció
Contractació serveis SIAD
Personal temporal UBASP
Seguretat social serveis socials UBASP
Encomana gestió Aldover-Xerta
TOTAL

Import
5.600,00
7.686,00
2.400,00
21.900,00
37.586,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:
Concepte
Descripció
45002 Contracte programa serveis socials
45101 ACA. Convenis projectes sanejament
TOTAL

Euros
15.686,00
21.900,00
37.586,00

Transferències en augment
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ADMIN
ADMIN
ADMIN
ARXI
ENSE
ENSE
ENSE
ENSE
ENSE
ENSE
GOV
GOV
RESIDU
SAD
SAI
SOC
SOC
TURI
VERDA
VERDA
VERDA
VERDA

Aplicació
920
920
920
3321
326
326
326
326
326
326
336
463
1621
231
491
433
433
432
169
432
432
432

21602
22400
62600
68900
46201
46202
46203
46204
46205
46206
22706
48900
22706
23120
62600
13100
16000
62700
22706
20200
21000
61000

Descripció
Software noves aplicacions informàtiques
Assegurances
Compra equips informàtics
Adquisició doc. Històrica
Subv. Escola de música l'Ametlla de Mar
Subv. Escola de música Deltebre
Subv. Escola de música de Paüls
Subv. Escola de música el Perelló
Subv. Escola de música de Tortosa
Subv. Escola de música EMD Jesús
Inventari espais històrics guerra civil
Aportació projecte EMMA
Llicència ambiental planta envasos
Desplaçaments SAD
Compra fortinet
Personal laboral dinamització econòmica
Seguretat social dinamització econòmica
Elaboració web turisme
Memòria tècnica equips recàrrega
Conveni RENFE cessió terrenys
Manteniment via verda
Obres asfalt via verda
TOTAL

Import
16.000,00
11.500,00
5.000,00
6.000,00
4.191,96
3.161,15
2.817,54
3.573,47
4.329,40
3.504,75
775,00
500,00
2.032,80
3.000,00
160,00
50,85
24,45
4.000,00
2.722,50
670,60
3.329,40
15.000,00
92.343,87

Transferències en disminució
Aplicació
ADMIN
920
ADMIN
920
ADMIN
920
ADMIN
931
ARXI
3321
ARXI
3321
ENSE
326
GOV
912
GOV
920
RESIDU
1621
SOC
433
TURI
432
UBASP
231
VERDA
432

20600
22604
62500
12000
13100
16000
46200
22601
22609
22700
23120
62900
23120
62200

Descripció
Arrendament equips i sistemes inf.
Despeses jurídiques
Mobiliari
Retrib bàsiques func. Adm. Gral.
Personal temporal Arxiu
Seg Soc personal Arxiu
Ajuntaments, subvencions música
Despeses representació
Promoció activitats comarcals
Gestió residus Baix Ebre
Desplaçaments promoció econòmica
Inversions equipaments turístics
Desplaçaments personal UBASP
Inversions via verda enllumenat

Import
5.000,00
2.722,50
160,00
27.500,00
5.000,00
1.000,00
21.578,27
775,00
500,00
2.032,80
75,30
4.000,00
3.000,00
19.000,00
TOTAL

92.343,87

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
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considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

PUNT 14è.- Expedient 864/2020. Donar compte de la resolució d'aprovació de les
línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2020.
Fets
1. La Intervenció comarcal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de l’exercici
següent abans del dia 13 de setembre de l’exercici en curs.
2. La Presidència va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2021.-2023 el
qual és la base per a la confecció de les línies fonamentals del pressupost.
3. La Presidència ha proposat les següents línies fonamentals.

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

PREVISIÓ
2021
0,00
0,00
179.920,00
16.091.870,44
19.400,00
16.291.190,44
0,00
494.066,00
494.066,00
5.000,00
0,00
5.000,00
16.790.256,44
2021
5.363.609,34
10.075.613,70
5.347,86
758.585,54
16.203.156,44
0,00
0,00
551.100,00
0,00
551.100,00
5.000,00
31.000,00
36.000,00
16.790.256,44
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4. La Presidència ha resol iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost així com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
•

5. La intervenció ha emès:
INFORME FAVORABLE

INFORME DESFAVORABLE
2. Fonaments de dret

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen
l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de
setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que
han de contenir almenys la següent informació:
•

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

•

Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant
dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.

•

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

•

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

•

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

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que
exerceixi les seves funcions.
RESOLC:
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
PREVISIÓ
INGRESSOS
2021
Capítol 1
0,00
Capítol 2
0,00
Capítol 3
179.920,00
Capítol 4
16.091.870,44
Capítol 5
19.400,00
Ingressos corrents
16.291.190,44
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Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

0,00
494.066,00
494.066,00
5.000,00
0,00
5.000,00
16.790.256,44

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

2021
5.363.609,34
10.075.613,70
5.347,86
758.585,54
16.203.156,44
0,00
0,00
551.100,00
0,00
551.100,00
5.000,00
31.000,00
36.000,00
16.790.256,44

2. Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
a) Compleixen l’estabilitat pressupostària
b) Compleixen la regla de la despesa
c) Compleixen l’equilibri pressupostari
d) Compleixen l’anivellament pressupostari
e) Compleixen l’objectiu del deute
3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici
actual són les següents:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6

PREVISIÓ
LÍNIES
LIQUIDACIÓ VARIACIÓ FONAMENTALS
2020
2020-2021
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
134.355,84
33,91%
179.920,00
15.361.069,70
4,76%
16.091.870,44
11.284,85
71,91%
19.400,00
15.506.710,39
5,06%
16.291.190,44
0,00
0,00
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Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

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

822.972,80
822.972,80
500,00
0,00
500,00
16.330.183,19

-39,97%
-39,97%
900,00%
900,00%
2,82%

2020
2020-2021
5.095.226,92
5,27%
9.382.117,80
7,39%
5.713,12
-6,39%
828.113,69
15.311.171,54
826.803,25
13.435,66
840.238,91
500,00
52.738,52
53.238,52
16.204.648,97

5,83%
-33,35%
-100,00%
-34,41%
900,00%
-41,22%
-32,38%
3,61%

494.066,00
494.066,00
5.000,00
0,00
5.000,00
16.790.256,44
2021
5.363.609,34
10.075.613,70
5.347,86
758.585,54
0,00
16.203.156,44
551.100,00
0,00
551.100,00
5.000,00
31.000,00
36.000,00
16.790.256,44

890.747,74

971.066,43

1.069.020,48
1.706.460,97
1.600.000,00
106.460,97

1.002.066,43
1.676.385,03
1.600.000,00
76.385,03

11,00%

-1,76%
0,00%
-28,25%
-6,49%

10,29%

4. Encarregar a la Intervenció comarcal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament
d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.

PUNT 15è.- Expedient 735/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i
la convocatòria d'ajuts per assistència a llars d'infants, curs 2020-2021.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb el suport econòmic de la Diputació de
Tarragona, atorga anualment ajuts per a l’assistència a les llars d’infants per tal
afavorir el benestar dels ciutadans i col·laborar en la conciliació de la vida familiar i
laboral al mateix temps que possibilitat l’atenció als infants en situacions de manca de
disponibilitat econòmica del pares.
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Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, i amb unanimitat dels membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió d’ajuts per alumnes que assisteixin a llars d’infants, públiques o privades de
la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2020-2021, que seguidament es transcriuen:
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter
individual per a l’assistència a llars d’infants, curs escolar 2020/2021
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per alumnes que
assisteixin a llars d’infants, públiques o privades de la comarca del Baix Ebre, degudament
autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal de contribuir
al pagament de l’assistència a llars d’infants, amb l’objectiu de garantir un correcte procés
d’escolarització i aconseguir una plena integració dels infants dins del sistema educatiu.
2. Finançament de la convocatòria
Amb càrrec a la partida 2020-326-48002 del pressupost i, si s’escau, la corresponent partida
pressupostària de l’exercici vinent.
L’atorgament d’aquests ajuts quedarà supeditat a la disponibilitat pressupostària.
3. Beneficiaris i requisits generals
Podran sol·licitar l’ajut per a l’assistència a llars d’infants els alumnes:
a) Estar matriculat en una a llar d’infants, pública o privada, degudament autoritzades pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o a escola rural que tinguin
implantat el primer cicle d’educació infantil mitjançant la signatura del corresponent
conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
b) Hauran de presentar la sol·licitud i la documentació de l’article 5 en els terminis i la
forma establerts en aquesta convocatòria davant la llar d’infants corresponent.
1.
c) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d’altres administracions o d’un altre ens
públic o privat.
2.
d) No superar el llindar de renda. Amb caràcter general podran accedir a la convocatòria
les famílies que tinguin una renda familiar per sota del llindar següent, tenint en compte
el nombre de membres computables de la unitat familiar:
3.

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

Llindar màxim per
accedir a la
convocatòria
13.451,60 €
14.951,60 €
16.451,60 €
17.951,60 €
19.451,60 €
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Unitats familiars de 7 membres
Unitats familiars de 8 membres
Unitats familiars de 9 membres

20.951,60 €
22.451,60 €
23.951,60 €

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

No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats
familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el
saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres
computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o
rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no
superi 1.700€.
4.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€
dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos,
rifes o combinacions aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions econòmiques
d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat
atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa
la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de
desembre de 2019.

Queden exclosos els alumnes que assisteixen a centres de suport familiar, ludoteques o altres
centres que no estiguin autoritzats pel Departament d’Educació.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La
modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal
acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions.
4. Sol·licitud i lloc de tramitació
4.1. Sol·licituds
Els interessats presentaran les seves sol·licituds, mitjançant el model d’imprès normalitzat,
davant la llar d’infants, aquest imprès es facilitarà a les llars d’infants i també es podrà sol·licitar
a la Oficina del Registre del Consell Comarcal o bé es podrà descarregar a l’apartat “Àrees
d’actuació – Ensenyament” de la pàgina web www.baixebre.cat
Si es sol·licitat l’ajut per a més d’un alumne de la mateixa unitat familiar, es formularà en un
únic imprès.
5.
En el cas d’alumnes amb pares/mares separats i/o divorciats amb règim de custòdia
compartida, que ambdós vulguin sol·licitar l’ajut, hauran de presentar dues sol·licituds indicant
el nombre de dies que l’alumne conviu amb cada progenitor. En cas que només sol·liciti l’ajut
un dels progenitors/es li correspondrà pel dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.
6.
Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la
sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.
4.2. Llocs de tramitació
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El responsable de la llar d’infants presentarà les sol·licituds dels interessats, amb la
documentació corresponent, via telemàtica.
5. Dades i documentació per tramitar la sol·licitud
5.1. Dades necessàries
D’acord amb l’article 28.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu de les
administracions públiques, la presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització de tots i
cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre
pugui comprovar la veracitat de les dades aportades així com sol·licitar a altres administracions
públiques informació relativa a la seva identificació, a la renda i patrimoni familiar, a la
convivència o altres dades que siguin necessàries per a la resolució de la sol·licitud de l’ajut, la
qual haurà d’estar degudament signada pels majors d’edat.
Per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui obtenir les dades que consten al padró,
caldrà que el sol·licitant declari de forma responsable a la sol·licitud, que disposa de la
documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les
persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud, amb l’única
finalitat de resoldre el tràmit.
5.2. Documentació per tramitar la sol·licitud
A més de l’imprès de la sol·licitud degudament emplenada i signada per tots els membres de la
unitat familiar majors d’edat, s’ha de presentar:
5.2.1.Documentació obligatòria ( en cas d’haver-la presentat en anteriors
convocatòries, no caldrà aportar-la).
-

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

-

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

-

Declaració de renda de l’exercici 2019 dels membres computables de la unitat
familiar.
7.
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus
d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent
documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:
-

Fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

-

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

-

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

-

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

8.
En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació
necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar.
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5.2.2.Documentació complementària de situacions específiques de la unitat
familiar (en cas d’haver-la presentat en anteriors convocatòries no cal aportar-la).
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

9.
En cas que la documentació relacionada en els punts 5.2.1 i 5.2.2, d’aquest article, no
hagi variat respecte de la presentada en anteriors convocatòries d’ajuts per a l’assistència a
llars d’infants, no caldrà aportar-la novament, ja que s’entendrà vàlida i vigent la documentació
que ja disposa el Consell Comarcal del Baix Ebre. En aquest cas, s’haurà d’indicar aquest fet a
la sol·licitud marcant la declaració corresponent.
5.2.3.Documentació a aportar per les llars d’infants
El responsable de la llar d’infants presentarà les sol·licituds dels interessats, amb la
documentació corresponent, via telemàtica, juntament amb la següent documentació:
1) Relació dels alumnes matriculats que sol·licitin l’ajut per a l’assistència a llars d’infants,
degudament segellada per la direcció de la llar d’infants, d’acord amb el model establert, en la
que s’indicarà la quota mensual de cada alumne.
2) Documentació acreditativa de la situació legal de la llar d’infants on consti el número de
registre del Departament d’Educació.
3) Dades del número de compte per tal d’efectuar el pagament de l’ajut. Es pot acreditar per
qualsevol mitjà que deixi constància del número i el seu titular, d’acord amb el model establert.
10.
6. Termini de presentació i esmena de sol·licituds
6.1. Termini de presentació
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El termini per presentar la sol·licitud via telemàtica serà del 5 al 9 d’octubre de 2020 (ambdós
inclosos)
6.2. Presentació en període extraordinari
Podrà optar als ajuts durant el període extraordinari l’alumnat que compleixi els requisits
esmentats en el punt 3 i no hagin presentat la sol·licitud en el període ordinari, sempre i quan la
dotació pressupostària disponible ho permeti.
El període extraordinari per presentar les sol·licituds serà del 11 al 15 de gener de 2021.
No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquests terminis.
6.3. Esmena de sol·licituds
El Consell Comarcal del Baix Ebre revisarà les sol·licituds presentades i la documentació
annexa. En el cas que amb la sol·licitud no s’acompanyi la documentació obligatòria establerta
en l’article 5.2.1 o bé aquesta no estigui completa o correctament emplenada es procedirà al
seu requeriment.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. El
termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la
notificació efectiva.
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, s’entendrà que
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
7. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
Per a l’atorgament dels ajuts per a l’assistència a llar d’infants es tindrà en compte la puntuació
general obtinguda, atenent a la situació socioeconòmica de la unitat familiar, les situacions
específiques que pugui acreditar la família i la valoració específica dels serveis socials.
Es podran atorgar ajuts del 35%, 50%, 75% o 100% sobre el cost de la quota mensual que la
llar haurà comunicat prèviament al Consell Comarcal del Baix Ebre, que es mantindrà al llarg
del curs. L’import de l’ajut concedit per alumne no superarà, en cap cas, els 125€ mensuals.
L’import màxim de l’ajut dependrà del pressupost assignat i el nombre de sol·licituds
favorables, amb un màxim d’11 mesos de setembre a juliol per a les llars d’infants públiques o
privades autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, excepte
quan es tracti de llars d’infants rurals autoritzades, que serà de 9 mesos.
Els ajuts atorgats derivats de les sol·licituds presentades en el període ordinari, tindran efectes
retroactius, en cas que l’adjudicació sigui posterior a l’inici del curs.
Els ajuts atorgats derivats de les sol·licituds presentades en el període extraordinari, tindran
efectes a partir del mes de febrer de 2021.
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:
1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els
progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el
sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin
en el domicili familiar a 31 de desembre de 2019 o els de més edat, quan es tracti de persones
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la
seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
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2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable
aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de
membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de
la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es consideraran
membres de la unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus progenitors, encara que no
convisquin, i els fills comuns d’aquests.
b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent
al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència
masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).
Càlcul de la renda familiar:
El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes
corresponents a l’exercici 2019 de cada un dels membres computables de la família que obtingui
ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat
amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració
per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els
saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors a l’any
2019, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels quatre anys anteriors a
integrar a la base imposable de l’estalvi.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no
hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el
procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior descrit a la lletra a), i del resultat obtingut es
restaran els pagaments efectuats a compte.
b) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es
dedueix el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables
de la família, que no incloguin els sustentadors principals.
7.1.

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar

Les sol·licituds presentades d’acord amb les bases s’avaluaran en funció del nivell de renda de
la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s’establirà d’acord
amb el següent:
- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts.
- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts.
- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcularà
proporcionalment.
Renda límit = 1,5 * IRSC + (1.500,00 EUR x (MUF-1))
(IRSC) Índex de renda de suficiència de Catalunya
(MUF) Membre de la unitat familiar
7.2.

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

1,5 punt
3 punts

Família monoparental general

1,5 punt

11. Família monoparental especial
12. Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa
o aliena
13. Progenitors en actiu
Condició de discapacitat de fins a un 33%
Condició de discapacitat de més d’un 33%

3 punts
3 punts
2 punts
3 punts
4 punts

La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per a aquell concepte, per tant a
efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixen diversos membres de la unitat
familiar.
7.3.

Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

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

1. Situació de risc social
14. Situació de risc social greu

10 punts
15 punts

8. Procediment de tramitació
Un cop rebuda la sol·licitud per part l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, es
comprovarà que s’adjunti la documentació que es considera obligatòria per tramitar la
sol·licitud.
Si la documentació és correcta i complerta es passarà a avaluació per al seu atorgament. En
cas de mancar algun d’aquests documents obligatoris es sol·licitarà la seva esmena i, un cop
esmenada, es seguirà el mateix tràmit.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. El
termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la
notificació efectiva.
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, s’entendrà que
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
9. Valoració dels ajuts
Les sol·licituds presentades d’acord amb les bases s’avaluaran en funció dels barems
determinats a les clàusules 7.1., 7.2. i 7.3.
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Ajuts del 35%, 50% i el 75% del cost de la llar d’infants
- Totes aquelles sol·licituds que no superin els llindars excloents esmentats a l’article 3d, i que
no siguin susceptibles de rebre l’ajut al 100%, es calcularan per l’agregació dels punts obtinguts
pels diferents conceptes especificats en els articles 7.1, 7.2 i 7.3. Fet aquest càlcul, les
sol·licituds s’ordenaran de major a menor puntuació i es podran atorgar ajuts al 75%, 50% o
35% correlativament, fins esgotar reserva de crèdit destinada a aquest concepte.
Ajuts del 100% del cost de la llar d’infants
Requisits:
- No superar el llindar de renda familiar següent:
Membres computables de la unitat
familiar
Unitats familiars de 2 membres

Llindar de renda
5.780,64 €

Unitats familiars de 3 membres

6.780,64 €

Unitats familiars de 4 membres

7.780,64 €

Unitats familiars de 5 membres

8.780,64 €

Unitats familiars de 6 membres

9.780,64 €

Unitats familiars de 7 membres

10.780,64 €

Unitats familiars de 8 membres

11.780,64 €

Unitats familiars de 9 membres

12.780,64 €

- Assolir una puntuació de 15 punts en els àmbits socials dels articles 7.2 i 7.3.
10. Concessió dels ajuts
10.1. Dotació pressupostària
L’import màxim destinat als ajuts per a l’assistència a llars d’infants està condicionat a la
partida pressupostària, d’acord amb el conveni signat amb la Diputació de Tarragona.
10.2. Adjudicació
L’adjudicació dels ajuts es durà a terme durant el curs escolar 2020-2021 i serà resolta per la
presidència el Consell Comarcal d’acord amb l’informe de la Comissió Informativa Comarcal
d’Ensenyament, Joventut, Cultura i Turisme.
11. Notificació
Les concessions i denegacions dels ajuts es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a
l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud, via e-NOTUM.
Totes les comunicacions relatives als ajuts amb les llars d’infants o ajuntaments, si s’escau, es
realitzaran mitjançant e-NOTUM.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la
notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en el document
d’autorització signat pel sol·licitant.
L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la
seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon
mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.
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La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la
posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi
la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.
12. Adjudicació per romanent de crèdit
En el cas que, un cop resolta la convocatòria d’ajuts i en el transcurs de l’exercici, per qualsevol
circumstància, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podran atendre les
sol·licituds que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, hagin quedat sense ajut.
13. Baixes i renúncies
Quan un alumne beneficiari de l’ajut per a l’assistència a llars d’infants renunciï a l’ajut o es doni
de baixa, parcial o definitiva, de la llar d’infants, els responsables de la llar d’infants
corresponent, comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix Ebre el mateix dia de produir-se
la circumstància, d’acord amb el model establert. Aquest fet implicarà la pèrdua de l’ajut a partir
de la data de la seva comunicació.
En el cas de trasllats dins de la comarca, la llar d’infants de procedència haurà de comunicar la
data de la baixa definitiva i la llar d’infants de destí haurà de comunicar la nova quota a pagar
per l’alumne, així com la data de la matrícula, d’acord amb els models establerts.
14. Justificació i pagaments dels ajuts
La justificació mensual dels ajuts la tramitarà el responsable de la llar d’infants corresponent i
en el seu detriment l’ajuntament corresponent, d’acord amb el model establert.
Les justificacions es faran arribar mensualment a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal
abans del dia 10 del mes següent al que es justifica, a l’apartat instància genèrica, a través de
la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre http://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre.
L’última setmana de cada mes, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, es realitzaran
els pagaments de totes aquelles justificacions presentades del dia 11 del mes anterior al dia 10
del mes en curs.
El pagament dels ajuts es realitzarà en funció de la justificació mensual presentada, al número
de compte bancari indicat en l’imprès corresponent, titularitat de la llar d’infants o ajuntament
corresponent.
En casos excepcionals, es podrà realitzar el pagament a les famílies interessades, previ
consentiment del Consell Comarcal del Baix Ebre.
15. Control i inspecció
-

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si
s’escau, els requereixin el Consell Comarcal del Baix Ebre o la Diputació de Tarragona,
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la
resta d’òrgans competents.

-

El Consell Comarcal podrà verificar la veracitat de les dades de la documentació
adjunta a la sol·licitud de l’ajut. L’incompliment dels requeriments establerts en la
convocatòria, així com la falsedat de dades, podrà originar la revocació de les
quantitats concedides.

-

El beneficiari de l’ajut i les llars d’infants estan obligats a permetre que els agents que
el Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que
les quantitats atorgades s’apliquen a la finalitat prevista en aquesta convocatòria.

-

L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors.
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16. Revisió de sol·licituds
A petició dels interessats, es podran revisar les sol·licituds. La sol·licitud de revisió haurà
d’estar degudament argumentada i acompanyada de tota la documentació que justifiqui el
motiu pel qual es demana la revisió. La data màxima per sol·licitar la revisió de l’ajut serà d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la concessió o denegació de l’ajut.
Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos a partir de la data
d’acabament del termini de presentació de la revisió, i es notificaran individualment als
interessats.
Els efectes de les resolucions seran estimatoris i desestimatoris. Cas de ser desestimatoris, no
s’atorgarà cap ajut. En cas de ser estimatori, l’ajut atorgat tindrà efectes retroactius fins a la
data d’inici del dret a l’ajut.
Les sol·licituds de revisió es presentaran d’acord amb el model establert.
17. Incompatibilitats
La percepció dels ajuts d’aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol subvenció
rebuda d’un altre organisme, públic o privat, pel mateix concepte.
El Consell podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l’administració de l’import
cobrat indegudament.
Aquest procés s’iniciarà amb l’informe de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament,
Cultura, Joventut i Esports, que es traslladarà a la Presidència per tal que aquesta resolgui la
petició de devolució. Aquesta resolució es notificarà individualment a cada beneficiari. A la
resolució es farà constar l’import que s’ha de retornar i els mitjans per fer-ho efectiu.
Si no es produeix la devolució de l’import indegut, el Consell Comarcal del Baix Ebre
considerarà aquesta quantitat com una bestreta de futurs ajuts que s’atorguin al mateix
beneficiari en altres convocatòries.
18. Interpretació de les bases
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.

Segon- 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- Trametre les bases a les llars d’infants de la comarca del Baix Ebre per ta que
produeixi l’efecte corresponent.
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PUNT 16è.- Expedient 893/2020. Aprovació, si s'escau, del Convenis de
col·laboració per al desenvolupament dels plans locals de joventut 2020 a signar
amb ajuntaments de la comarca.
En data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte
Programa 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
En data 24 de novembre de 2017, el Ple del Consell va aprovar el Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments de la comarca
que desenvolupen plans locals de joventut, en matèria de serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. La vigència
del conveni s’establia des de la data de signatura fins el 31 de desembre de 2019,
coincident amb la mateixa data que s’estipula pel contracte programa.
En data 17 d’octubre de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya va trametre al Consell Comarcal del Baix Ebre l’ addenda
al Contracte Programa 2016-2019 per als exercicis 2018 i 2019.
Amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica dels serveis que es presten i el seu
finançament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va acordar prorrogar
les condicions de l’exercici 2019 per a l’exercici 2020, mentre no es signa el nou
Contracte Programa quadriennal. En aquesta addenda, a la fitxa 43, es recull el
finançament per als plans d’actuació municipals.

Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, i amb unanimitat dels membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre,
l’objecte del qual és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
i els ajuntaments, per a la gestió i prestació de serveis i programes de joventut, d’acord
amb els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte programa que el
Consell Comarcal del Baix Ebre va signar amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies amb data 3 d’agost de 2016, que seguidament es transcriu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AJUNTAMENT DE XXXXXX EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE
JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT: PLANS LOCALS DE JOVENTUT.
Tortosa, la data de la signatura electrònica
REUNITS
D’una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartín president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en ús
de les competències que li corresponen d’acord amb l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya.
D’altra banda, el Sr. xxxxxxxx alcalde-president de l’Ajuntament de xxxxxxxxxx, en ús de les
seves competències i d’acord amb el que preveu l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN
Primer. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon al municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats
per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent, i l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques supliran els
municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels
serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o
mancomunadament.
Segon. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis
quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals
supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en
l'àmbit territorial corresponent, la corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i
l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb la signatura de l’addenda de pròrroga
per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019, de data 7 de gener de 2020, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat; és l’interlocutor per al finançament dels
projectes relacionats en l’àmbit de la joventut amb els ajuntaments de menys de 20.000
habitants.
Quart. D’acord amb l’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, en
l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries que s’han de desenvolupar en
matèria de joventut per a la implementació de polítiques de joventut des de la proximitat.
Cinquè. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del Baix
Ebre, i d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració que permet incidir
positivament en la gestió i el finançament dels serveis social.
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als
següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de xxxxxx per a la gestió i prestació dels serveis i
programes de joventut d’aquest conveni, segons els criteris i les condicions que s’estableixen
en el contracte programa que el Consell Comarcal del Baix Ebre va signar amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies amb data 3 d’agost de 2016.
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre
El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a:
a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes en l’addenda de pròrroga per
al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 que va signar amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies en relació al Pla d’Actuació per a l’exercici 2020 presentat per al
desplegament del Pla Local de Joventut.
b) El Consell Comarcal informarà a l’ens local de les possibles regularitzacions econòmiques
que vinguin determinades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en qualsevol
cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre no es farà càrrec d’aquests ajustos pressupostaris.
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c) Fer una transferència de xxxxxxx euros a l’Ajuntament de xxxxx per al Pla d’Actuació en
Joventut, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció General de Joventut.
d) Informar a l’Ajuntament de xxxxxx dels criteris utilitzats per determinar l’aportació econòmica
de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte d’aquest conveni.
e) Informar a l’Ajuntament de xxxxxx sobre la programació de cada un dels serveis i dels seus
resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa, requerirà
l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de xxxxxxx
L’Ajuntament de xxxxxx es compromet a:
a) Facilitar la informació que li sigui requerida, en els terminis establerts, pels òrgans de govern
del Consell Comarcal del Baix Ebre i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per
facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell comarcal.
b) Presentar el seu Pla Local de Joventut, vigent, amb la signatura d’aquest conveni. En el cas
que s’hagi prorrogat la vigència d’aquest, haurà d’aportar la certificació per l’òrgan competent
amb el compromís de treballar amb la redacció d’aquest per a la seva aprovació en el transcurs
d’aquesta anualitat.
c) Justificar, a efectes de liquidació econòmica, el 100% de l’import pressupostat. Aquesta
justificació es farà a través d’una relació de factures i un certificat signat pel secretari municipal
que farà arribar al Consell Comarcal del Baix Ebre dintre la data fixada per l’ens comarcal.
Aquesta justificació s’haurà de presentar amb els models normalitzats pel Consell Comarcal del
Baix Ebre. Per una banda, la memòria tècnica de les actuacions realitzades i, d’altra banda, les
despeses que s’han derivat de l’execució de les mateixes.
d) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de joventut.
e) Assumir totes aquelles despeses que se’n deriven de possibles revocacions de la subvenció
i que no siguin imputables a la pròpia gestió del Consell Comarcal del Baix Ebre.
f) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en el
contracte programa i els posarà a disposició del Consell Comarcal, fent-se càrrec de les
despeses pròpies del manteniment d’aquestes.
Quart. Finançament.
El Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les aportacions econòmiques
establertes en el Contracte Programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament assumeix la responsabilitat de justificar tota la despesa pressupostada
independentment del finançament rebut, essent l’únic responsable de les gestions que se’n
desprenguin. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre actua com a plataforma
administrativa entre el propi ens local i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Cinquè. Comissió de seguiment
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de
Seguiment presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest delegui, i
amb un representant de l’Ajuntament de xxxxxx, sens perjudici, que hi pugui assistir la persona
responsable de la Coordinació territorial de Joventut corresponent.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions següents:
a) Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió d’avaluació i seguiment del
contracte programa signat entre el Consell comarcal i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
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b) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la
implantació dels contracte programa xxx-xxx amb cada ens local.
c) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa.
d) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.
Sisè. Publicitat
Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en totes les
activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material divulgatiu que
editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport de la Generalitat de
Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut» i
amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Setè. Causes de revocació
Són causes de revocació del Conveni:
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per qualsevol de les
parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part.
b) El comú acord de les parts signatàries.
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda.
Vuitè. Modificació i resolució del Conveni
1. Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera
substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.
2. Són causes de resolució del Conveni :
a) La finalització del termini de vigència.
b) El mutu acord de les parts.
c) La inobservança de la normativa vigent.
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent.
Novè. Vigència
El període vigència del present conveni marc serà per a l’exercici 2020, per al termini comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. No obstant això, quedarà ampliat fins al
pagament de les quantitats atorgades.
En tot cas, aquest conveni està subjecte a possibles modificacions esdevingudes per la
naturalesa dels requisits establerts pel propi departament o pel propi ens local.
Desè.
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la
interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si això no fos
possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa.

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

PUNT 17è.- Expedient 1279/2019. Aprovació, si s'escau, del canvi de
representant del Consell Comarcal al Consorci per la Normalització Lingüística.
D’acord amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, cal procedir al nomenament de representants del Consell Comarcal del
Baix Ebre en diferents òrgans col·legiats, per la qual cosa al Ple del Consell Comarcal,
en sessió de data 6 de setembre de 2019, va acordar el nomenament dels seus
representants en diferents entitats i organismes
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Entre els representants nomenats estava la consellera Sra. Virginia Borràs Vicente qui
va presentar la seva renúncia i va ser substituïda per un nou conseller comarcal.
Per tal d’actualitzar les representacions del Consell Comarcal, vista la proposta de
presidència i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Substituir les següents representacions acordades pel Ple del Consell
Comarcal en els diferents organismes i entitats:
- Consorci per a la Normalització Lingüística
NOMENAMENT ACTUAL A SUBSTITUIR: Sra. Virginia Borràs Vicente
NOU NOMENAMENT: Sr. Roger Aviñó Martí
Segon. Traslladar aquest acord a l’entitat afectada

PUNT 18è.- Expedient 909/2020. Proposta de Presidència d'aprovació de la Moció
conjunta de l'ACM i la FMC sobre suficiència financera dels ens locals.
Presenta el punt el Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre.
En primer lloc, intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans,
que diu que dona suport a la moció.
En segon lloc intervé el Sr. Poy, membre del grup comarcal de Movem Terres de
l’Ebre, que diu que des del primer moment, Movem Terres de l'Ebre hem dit que el
finançament dels ajuntaments i dels Consells Comarcals ha de millorar-se, tan per
part del Govern de l'Estat, com pe part de la Generalitat. La proposta que va arribar al
Congrès no va prosperar, però esperem que la nova proposta si que ho faci, esperant
també que la Generalitat millori el finançament dels ens locals catalans.
En tercer lloc intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu
Satisfacció per part del grup Socialista de tenir a les nostres mans una moció que posa
de manifest molts punts del RDL 27/2020,un reial decret conegut exclusivament per la
possibilitat de que ajuntaments, diputacions i altres administracions poguessin cedir,
de forma voluntària, els seus romanents a l'Estat, repeteixo, de forma voluntària; la
devolució dels quals es podia fer entre 10 o 15 anys, a elecció de l'administració que
prestava aquests diners.
A canvi tenien la subvenció del 35% del capital prestat a pagar l'any 2020 i 2021 i que
podien utilitzar per a inversions.I que també inclou altres mesures que beneficien a
ajuntaments i altres administracions.
Per qüestions polítiques i partidistes no es va aprovar i no es va profunditzar en la
resta de mesures que abastava el decret i que eren molt bones per a les
administracions locals .
Entre aquestes mesures estava inclosa la no aplicació de la regla de la despesa en
aquest exercici 2020, a causa de la gravetat de la situació en què ens trobem deguda
la pandèmia delCOVID-19.
També incloïa la destinació de superàvits pressupostaris a inversions financerament
sostenibles i destinació d’un finançament addicional de fins a 400 milions d'euros pel
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servei de transport públic de titularitat de les entitats locals. I Un conjunt de mesures
de suport a aquells ajuntaments que tenien dificultats financeres.
Amb la votació de dijous passat seguim amb la austeritat de la llei Montoro i els
estalvis seguiran als bancs sense poder utilitzar-se. També donava la opció que si un
ajuntament no s’acollia a la cessió del romanent, podia igual beneficiar-se de la resta
de mesures.
Malgrat no aprovar-se, el govern de Pedro Sanchez i en concret la seva ministra
Hisenda, es coneixedora i sensible amb la situació pressupostaria i financera
municipal i per això s’ha compromès en la redacció de nous reals decrets q ajudin a
palïar els efectes COVID- 19 en els comptes municipals. La no aplicació de la regla de
la despesa, i el poder utilitzar els romanents del 2018 i 2019 ja han estat anunciats.
Estem convençuts q així serà i que en els pressupostos 2021 es veurà també aquesta
sensibilitat.
Sensibilitat q també esperem sigui reciproca. Estem en un moment que necessita de
totes i tots, aparcar les baralles polítiques i sumar per sortir plegats d’aquesta crisis.
De tots nosaltres depèn, i en el propers pressupostos tenim una bona oportunitat per
demostrar-ho.
I com no pot ser d’altra manera i tenint en compte lo exposat i pel be de la ciutadania ,
el grup socialista donarà el seu si a aquesta moció
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup Junts, que diu que votaran a
favor de la proposta ja que fa 2 plenaris van presentar una proposta sobre aquest
mateix tema, i demana subscriure aquesta proposta.
Per finalitzar les intervencions intervé al Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC
que diu que les administracions locals necessiten noves eines per tal d’enfortir-se i
poder disposar d’aquests romanents els donarà aquesta possibilitat, així què votaran a
favor de la proposta presentada.
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres presents aproven la proposta
següent:
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem
preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats
per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures
urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la
fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos
econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla
de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a
les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al
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cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat
els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem
acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la
greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de
cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències
pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que
estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local.
Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles
que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament
jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la
FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a
la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4
d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les
entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial
Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho
fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme
català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per
part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat,
com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de
quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de
5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin
a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de
liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa
per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en
l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en no superar el tràmit
parlamentari, i per tot l’exposat, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar
una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els
termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació
econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de
5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats en el transport públic a
causa de l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma.
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SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, així com la llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració, per així donar més marge a les administracions locals
en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinarlos a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats
locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta
possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i
social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de
donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures
necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials
que ha generat la pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.
L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de
compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els
corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també
als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer
el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del
nostre país.
PUNT 19è.- Propostes d’urgència.
Proposta A. Aprovació, si s’escau, de que el Consell Comarcal del Baix Ebre
s’aculli a la convocatòria la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de
subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible
(programa MOVES II).
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 25 membres, l’aprovació de la
urgència i els debaten
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Proposta A. Aprovació, si s’escau, de que el Consell Comarcal del Baix Ebre
s’aculli a la convocatòria la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de
subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible
(programa MOVES II).
La RESOLUCIÓ EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la
convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa
d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II) preveu l’atorgament
d’ajuts per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, històricament, ha estat una administració que ha
apostat pel foment de les energies netes i ha estat pioner en el suport a les noves
fonts d’energia aplicades a la seva pròpia seu, en la qual disposa de plaques per a
producció d’energia fotovoltaica i també una punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
Ara té que voluntat que l’aposta pera aquestes energia arribi a serveis de gran ús
ciutadà, com és la via verda del Baix Ebre o el Viver d’Empreses.
Davant l’oportunitat de potenciar la implantació d’aquests punts de recàrrega i obtenir
finançament, ha elaborat una proposta per tal de poder instal·lar punts en les
estacions d’Aldover i Xerta i també en el Viver d’Empreses
La convocatòria d’ajuts regulada per la RESOLUCIÓ EMC/2214/2020 preveu que el
procediment de concessió de les subvencions regulades en el Reial decret 569/2020 i
en aquesta convocatòria és el de concurrència no competitiva i, per tant, el criteri
d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les
sol·licituds, fins a exhaurir la partida pressupostària indicada
Per tal de presentar la sol·licitud a certa agilitat, el President, com actuació d’urgència,
ha disposat la seva presentació.
Vist tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb unanimitat
dels membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria la
convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa
d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II), i sol·liciti els
següents ajuts:
Instal·lació d’una Estació de Recàrrega Semi-Ràpida per a vehicles elèctrics al
municipi d’Aldover
Inversió prevista:
Subvenció:

18.128,41 €
7.251,36 €

Instal·lació d’una Estació de Recàrrega Semi-Ràpida per a vehicles elèctrics al
municipi de Camarles
Inversió prevista:
Subvenció:

18.128,41 €
7.251,36 €
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Instal·lació d’una Estació de Recàrrega Semi-Ràpida per a vehicles elèctrics al
municipi de Xerta
Inversió prevista:
Subvenció:

18.128,41 €
7.251,36 €

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

PUNT 20è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
En aquest punt demana la paraula la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de
Junts, que vols expressar dues preocupacions.
La primera fa referent al consultoris mèdics, on expressa diferents problemàtiques com
que no s’han restablert els serveis que hi havia abans de la pandèmia, problemes de
mobilitat en la gent gran, consultoris tancats, tot i que han anunciat que a final de mes
tornaran a obrir els consultoris volem que l’ens comarcal incideixi per tal de millorar
amb aquestes problemàtiques.
La segona preocupació, és la que fa referència a l’àmbit educatiu, degut a la situació
és complexa ens trobem en que els centres no compten amb el material sanitari
adequat que han de fer front els ajuntaments per tal de que comptin amb aquest tipus
de material. Diu la Sra. Zaragoza, que s’han reunit amb el món educatiu i els han
expressat la seva preocupació en temes tant importants com el que s’ha anomenat
abans, com que no hi ha un protocol de neteja, la manca d’epis, i sobretot la manca de
personal, tant de neteja com de professorat.
Demana que el consell ha d’incidir amb el Departament d’Ensenyament per tal de
millorar tots aquests aspectes que s’han anomenat anteriorment, així com tots aquells
que reivindicaran el món educatiu el proper 29 de setembre.
Sabem que el consell comarcal no té competència amb aquests temes, però sí per tal
de instar als diferents departaments, com el d’Ensenyament i el de Sanitat per tal de
millorar aquests serveis a la comarca del Baix Ebre.
El Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre, li respon a la Sra.
Zaragoza, que no tenen competències sobre aquests temes concrets, que els temes
exposats són una preocupació compartida, i que instaran a aquests dos departaments
a millorar aquests punts.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 14:50 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
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