ACTA 03/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviñó i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Vallespí Cerveto, Francesc
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
Sent les 13:30 hores del dia 31 de març 2022, es reuneixen sota la Presidència del Sr.
Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme,
en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per
Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 28 de març
de 2022, sota el següent ordre del dia:
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PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
PUNT 2n.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència.
PUNT 3r.- Expedient 422/2021. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda al conveni signat
amnb l'ACA per al finançament del projecte constructiu de l'emissari submarí de
l'Ametlla de Mar.
PUNT 4t.- Expedient 111/2022. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol·licitud de
subvenció per a implementar una oficina comarcal d'impuls a la transició energètica.
PUNT 5è.- Expedient 51/2022. Aprovació, si s'escau, del reglament de funcionament
del Fons Social d'Habitatges de lloguer del Consell Comarcal del Baix Ebre.
PUNT 6è.- Expedient 1174/2021. Aprovació, si s'escau, de la presa de coneixement
del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i aixecament de suspensió de
l'expedient.
PUNT 7è.- Expedient 244/2022. Donar compte de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2021.
PUNT 8è.- Expedient 270/2022. Donar compte de l'aprovació el pla pressupostari
consolidat a mig termini pel període 2023-2025.
PUNT 9è.- Expedient 313/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases per a la formació
d'una borsa de treball d'integrador/a social.
PUNT 10è.- Expedient 337/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del
procediment selectiu per proveir un lloc de pedagog/a de l'ICIF.
PUNT 11è.- Expedient 338/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del
procediment selectiu per proveir un lloc de Treballador/a social de l'ICIF.
PUNT 12è.- Expedient 339/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatòria de
subvencions per a accions d'interès comarcal.
PUNT 13è.- Expedient 353/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la plantilla
de personal de l'exercici 2022.
PUNT 14è.- Expedient 1061/2021. Aprovació, si s'escau, de cost de l'usdefruit sobre el
llagut Lo Sirgador a signar amb l'Ajuntament de Tortosa.
PUNT 15è.- Expedient 162/2022. Aprovació si s'escau, de les bases per l'atorgament
d'Ajuts Individuals de Menjador, curs 2022-2023.
PUNT 16è.- Expedient 363/2022. MOCIÓ DEL GRUP COMARCAL D'ERC CONTRA
LA BRETXA SALARIAL.
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PUNT 17è.- Expedient 364/2022. MOCIÓ DE MOVEM TERRES DE L’EBRE DE
SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA I LES SEUES REIVINDICACIONS.
PUNT 18è.- Propostes d’urgència.
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que
és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.

PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, de data 25 de
febrer de 2022, pel fet que s’ha distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i
s’aprova, per unanimitat dels consellers comarcals presents, l’acta 02/2022 de la
sessió ordinària de data 25 de febrer de 2022.
PUNT 2n. Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 926/2021 -Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIONS DE
RP 2022-0079
MONITORES I EMPLATADORES MENJADOR ESCOLAR,
CURS 2021-2022 -SIA 2165373 -- 110 PERSONAL -- Expedient 343/2022 -47862385Y NEUS PALLARES GONZALVO -- Baixa voluntària
RP 2022-0078
NEUS PALLARÈS GONZALVO, monitora menjador, 05-042022 -SIA 2126682 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
90/2022 -- Múltiples interessats -- CONTRACTE DE
RP 2022-0076 SERVEIS. "Assistència tècnica per enfortir la concertació
territorial del Baix Ebre". Treball 7 comarques. Període 20212022 -SIA 2400124 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
33/2022 -- Múltiples interessats -- CONTRACTE DE
RP 2022-0077
SERVEIS. "Programa 360. L'Agència del Baix Ebre amb les
empreses". Període 2021-2022 --

Expedient
926/2021

343/2022

90/2022

33/2022

SIA 2238525 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 241/2022 -Múltiples interessats -- AJUTS LLARS INFANTS, CURS 2021RP 2022-0075
2022. JUSTIFICACIONS I PAGAMENTS A LES LLARS
D'INFANTS. --

241/2022

SIA 2126677 -- Expedient 1258/2021 -- Múltiples interessats -RP 2022-0074 COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR,
CURS 2021-2022 --

1258/2021

3

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1268/2021
RP 2022-0073 -- Múltiples interessats -- BAIXES i ALTES PER TRASLLAT
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2021-2022 --

1268/2021

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1047/2021 -Múltiples interessats -- CONTRACTE DE SERVEIS RP 2022-0072
ASSISTÈNCIA TÈCNICA EXTERNA PER AL PECT - PECT 2
EBREBIOTERRITORI --

1047/2021

SIA 2126638 -- Expedient 1634/2019 -- Múltiples interessats -Aprovació bases borsa de treball psicoleg exercici 2019 --

1634/2019

RP 2022-0071

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
32/2022 -- Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL PER
RP 2022-0070
A LA SELECCIÓ DE TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A.
PERÍODE 2022 --

32/2022

SIA 2126659 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1009/2021 -47478770P SÒNIA COLOMÉ ESTRADA -- Contractació TS.
RP 2022-0069
Sra. Sònia Colomé Estrada interina per substitució IT Sra.
Joana Bort. --

1009/2021

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 57/2022 -40931804S Josep Miralles Guerrero -- COORDINADOR/A DE
RP 2022-0068
SERVEIS SOCIALS. BASES, CONVOCATÒRIA I
PROCEDIMENT SELECTIU --

57/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 58/2022 -RP 2022-0067 Múltiples interessats -- COORDINADOR/A DE l'ICIF. BASES,
CONVOCATÒRIA I PROCEDIMENT SELECTIU --

58/2022

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 291/2022 -RP 2022-0066 77835248M FLORA MASIP JORNET -- RECONEIXEMENT
DE TRIENNIS FLORA MASIP JORNET --

291/2022

SIA 2165355 -- 110 PERSONAL -- Expedient 200/2022 -RP 2022-0065 78582247X Sandra Gómez Castellà -- RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS DE SANDRA GÓMEZ CASTELLÀ --

200/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1292/2021 -RP 2022-0064 Múltiples interessats -- SELECCIO FUNCIONARI/ÀRIA
GRUP A2 - TECNIC / A INTERVENCIO --

1292/2021

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 34/2022 -Múltiples interessats -- Borsa de treball d’empleats públics
RP 2022-0063
administratius i auxiliars administratius en règim d’interinatge.
Gener 2022 --

34/2022

SIA 2165373 -- 110 PERSONAL -- Expedient 306/2022 -RP 2022-0062 44003750N FRANCISCO ALMECIJA MORA -- Baixa
voluntària Francisco Almécija Mora, tècnic arxiu, 31-03-2022 --

306/2022

SIA 2126768 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 270/2022 -RP 2022-0061 Expedient per a l'aprovació del pla pressupostari a mig termini
2023-2025 --

270/2022

SIA 2702212 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 287/2022 -RP 2022-0060 Omissió Funció Interventora AIM Verge de la Cinta curs
2020/2021 --

287/2022
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RP 2022-0059

RP 2022-0057

RP 2022-0058

RP 2022-0056

SIA 2165328 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 293/2022 -77884165R Mercè Pedret Ramos -- MERCE PEDRE RAMOS.
SOL.LICITUD INFORMACIO PROCESSOS SELECTIUS DE
GERÈNCIA DE COPATE -SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
1211/2020 -- 43589729Z SANDRA MILENA LAYTON PARRA
-- Contractació treballadora familiar Sandra Milena Layton
Parra -SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
744/2021 -- 40934815J MONTSERRAT BERMEJO MULET -Contractació treballadora familiar Montserrat Bermejo Mulet -SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
272/2022 -- PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY
2022 --

293/2022

1211/2020

744/2021

272/2022

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 258/2021 -Múltiples interessats -- CONTRACTE DE SERVEIS .
RP 2022-0055 DIRECCIO D'OBRA I SEGURETAT I SALUT EDAR
TIVENYS- Remodelació de l’actual Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Tivenys --

258/2021

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -RP 2022-0054 Expedient 748/2020 -- Borsa de Treball de Treballador/a
familiar-Juliol 2020 --

748/2020

SIA 2165410 -- Expedient 220/2022 -- U67234310 UTE BAIX
EBRE-MONTSIA -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ
RP 2022-0053 D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
EN CAMIO CISTERNA - UTE BAIX EBRE MONTSIA PLANTA
DE TRANSFERENCIA D'ENVASOS --

220/2022

SIA 2165410 -- Expedient 248/2022 -- B61787057
ALFASIGMA ESPAÑA, S.L. -- PROCEDIMENT DE
RP 2022-0052 RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES
RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA - ALFASIGMA ESPAÑA
SL, BAMA GEVE --

248/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1292/2021 -RP 2022-0051 CONVOCATORIA SELECCIO FUNCIONARI/ÀRIA GRUP A2
- TECNIC / A INTERVENCIO --

1292/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022
-- 78579226W CANDELARIA FIGUERES PIJUAN,
RP 2022-0050 40907524T LUCRECIA VIDAL LLUIS, 40927118K MARIA
LUZ BERTOMEU CASANOVA -- COMISSIONS SERVEI A
LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022
-- 78579226W CANDELARIA FIGUERES PIJUAN,
RP 2022-0049 40907524T LUCRECIA VIDAL LLUIS, 40927118K MARIA
LUZ BERTOMEU CASANOVA -- COMISSIONS SERVEI A
LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022
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SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022
-- 78579226W CANDELARIA FIGUERES PIJUAN,
RP 2022-0048 40907524T LUCRECIA VIDAL LLUIS, 40927118K MARIA
LUZ BERTOMEU CASANOVA -- COMISSIONS SERVEI A
LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 22/2022 -RP 2022-0047 CONVOCATORIA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A
PROSPECTOR/A. PERÍODE 2022 --

22/2022

SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 926/2021 -CRIDA I CONTRACTACIONS DE MONITORES I
RP 2022-0046 EMPLATADORES MENJADOR ESCOLAR, CURS 20212022. Modificació jornada Margarita Zumaquero Gonzalez,
emplatadora escola Remolins --

926/2021

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1122/2021
RP 2022-0044 -- Múltiples interessats -- AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR, 1a adjudicació --

1122/2021

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1122/2021
RP 2022-0045 -- Múltiples interessats -- AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR, 1a adjudicació --

1122/2021

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1284/2021
RP 2022-0043 -- Múltiples interessats -- AJUTS PER A L'ASSISTÈNCIA A
LLARS D'INFANTS, 1a adjudicació --

1284/2021

SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 926/2021 -Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIONS DE
RP 2022-0042
MONITORES I EMPLATADORES MENJADOR ESCOLAR,
CURS 2021-2022 --

926/2021

SIA 2126673 -- 210 TRESORERIA -- Expedient 197/2022 -Nòmina FEBRER 2022 --

197/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 215/2022 -RP 2022-0040 CONTRACTE INTERI TECNIC DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA - CONTRACTACIÓ - MARÇ 2022 --

215/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 107/2022 -RP 2022-0039 CONTRACTE LABORAL TECNIC HABITATGE CONVENI
NEXT GENERATION --

107/2022

RP 2022-0041

SIA 2702212 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 150/2022 -Omissió funció interventora factures 31-12-21 --

150/2022

SIA 2702212 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 134/2022 -RP 2022-0037 Omissió Funció Interventora encàrrec gestió COPATE any
2021 --

134/2022

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 145/2022 -RP 2022-0036 78582271B Vanessa Juan Franch -- Gestió instal·lacions
juvenils 2022 --

145/2022

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1268/2021
RP 2022-0035 -- Múltiples interessats -- BAIXES i ALTES PER TRASLLAT
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2021-2022 --

1268/2021

RP 2022-0038
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SIA 2165373 -- 110 PERSONAL -- Expedient 198/2022 -RP 2022-0034 40931747G CARMEN ARASA BRULL -- Baixa voluntària M.
Carmen Arasa Brull --

198/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 42/2022 -RP 2022-0033 LLISTA ADMESOS PROCES SELECTIU SELECCIO
GERENCIA DE COPATE --

42/2022

PUNT 3r.- Expedient 422/2021. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda al conveni
signat amb l'ACA per al finançament del projecte constructiu de l'emissari
submarí de l'Ametlla de Mar.
I.- El 10 de maig de 2021 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a la
redacció del projecte constructiu «Remodelació de l’emissari submarí de l'Ametlla de
Mar» CV21000023, que estableix la seva vigència fins el 9 de maig de 2025, i els
imports màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni,
disposant el seu abonament segons els imports i les anualitats següents: 2021:
36.700,00 € (IVA exclòs).
II.- El 20 de gener de 2022, el CCBE sol·licita Addenda d’increment econòmic del
conveni i modificació d’anualitats de despesa directa i indirecta associada. La
sol·licitud està motivada en que es va fer una licitació a la qual es va presentar una
sola empresa que es va excloure per no arribar a la valoració mínima exigida. Desprès
de consultes a empreses especialitzades i d’estimar que s’havien de fer estudis a medi
marítim i altres tasques no valorades inicialment, es va concloure que l’import anterior
era insuficient i es va arribar a l’import que es sol·licita a la present Addenda.
III.- Així, i d’acord amb el previst al conveni, procedeix l’increment d’imports i la
modificació de les anualitats pressupostàries del conveni amb codi CV21000023, de
10 de maig de 2021, ja que és necessari redactar un projecte amb els requeriments
que s’exigeixen a un projecte a medi marítim, per la qual cosa, en data 09/03/2022 i en
número de registre 2022/E/RC/1319, l’ACA entrega l’esborrany de l’Addenda al
conveni CV21000023 per a que es confirmin les dades, en el sentit següent (IVA
exclòs):
Anualitat
Redacció del projecte
Despeses Indirectes

2021

2022

- €
3.324,46 €
3.324,46 €

- €
5.000,00 €
5.000,00 €

2023
107.500,00 €
7.625,54 €
115.125,54 €

TOTAL
107.500,00 €
15.950,00 €
123.450,00 €

Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària
i, per unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
redacció del projecte constructiu de la “Remodelació de l’emissari submarí de l’Ametlla
de Mar” CV21000023, que tot seguit s’adjunta.
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Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 4t.- Expedient 111/2022. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de
sol·licitud de subvenció per a implementar una oficina comarcal d'impuls a la
transició energètica.
La Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, aprova les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la
transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya
per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar
La Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, convoca les subvencions per a la
creació d'oficines d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia
SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i
l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar corresponents a 2022.
El pla del Govern per a la transició energètica a Catalunya té la fita d’arribar al 50% de
renovables l’any 2030 i a la neutralitat total de les emissions de carboni l’any 2050. Els
estudis previs desenvolupats per l'Institut Català d'Energia en el marc del treball de
prospectiva energètica PROENCAT 2050 mostren la necessitat d'un gran
desenvolupament de l'energia eòlica i de l'energia solar fotovoltaica a Catalunya per
assolir el nou model energètic en la línia dels objectius europeus.
En aquest procés de transició energètica, un cop més, la geografia posiciona a les
Terres de l’Ebre i, en concret, el Baix Ebre, com un espai estratègic en matèria de
producció elèctrica renovable en energia solar.
L’Agència d’Energia de Terres de l’Ebre, vinculada al Consorci de Polítiques
Ambientals de Terres de l’Ebre (COPATE), treballa des del 2007 en tots els municipis
de la comarca del Baix Ebre. Entre les diferents tasques que es tramiten hi ha la
comptabilitat energètica dels subministres públics, la qual cosa permet realitzar
accions d’estalvi i eficiència energètica i propostes d’energies renovables per
autoconsum.
En aquest marc d’actuació, una futura Oficina Comarcal de Transició Energètica
podria revertir el model energètic actual, en la mesura del possible en coordinació amb
l’esmentada Agència, de cara a un model distribuït i descentralitzat i amb cohesió
territorial.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat la Memòria per a la creació de l’Oficina
d’Impuls de la transició energètica de la comarca del Baix Ebre, per tal de poder
acollir-se a la convocatòria de subvencions.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària
i, per unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents
ACORDS:
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Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció per a la creació d’una Oficina Comarcal de
Transició energètica, ,en el marc de l’estratègia SOLARCAT, d’acord amb les dades
següents:
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ SOL.LICITADA
Pressupost de despeses
Total import subvenció sol.licitada

100.000,00 €
90.000,00 €

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 5è.- Expedient 51/2022. Aprovació, si s'escau, del reglament de
funcionament del Fons Social d'Habitatges de lloguer del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
L’habitatge és un dret bàsic de primera necessitat i així queda recollit en l’article 47 de
la Constitució de l’Estat Espanyol i en els articles 26 i 47 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Els poders públics han de promoure les condicions i les normatives
necessàries per tal de garantir aquest Dret.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, exerceix competències en matèria de polítiques
socials a la comarca i té interès en crear un parc d’habitatges de lloguer social per tal
de poder donar resposta a les famílies en situació d’especial d’emergència i amb
necessitat d’acompanyament social. A tals efectes, en el plenari del mes de desembre
de 2021 es va signar un conveni amb la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector
Social, amb la finalitat que aquesta entitat aportés habitatges de la seva titularitat per
destinar-los a lloguer social de persones derivades pels serveis socials del Consell
Comarcal del Baix Ebre, exercint el dret a tanteig i/o realitzant compres directes a
propietaris que es considerin interessants i que no pugui exercir el CONSELL
COMARCAL
A més a més, el passat mes de febrer, el ple del Consell va aprovar el model de
conveni a signar amb els Ajuntaments que s’hi vulguin acollir, amb la finalitat de crear
un parc d’habitatges de lloguer social per tal de poder donar resposta a les famílies en
situació d’especial d’emergència i amb necessitat d’acompanyament social al seu
municipi
Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments de la
comarca creen un fons social d’habitatges de lloguer amb la finalitat de facilitar l’accés
a l’habitatge digne i assequible com a mesura d’atenció a la vulnerabilitat residencia
Igualment, cal procedir a l’aprovació del Reglament Regulador del Fons Social
d’Habitatges de Lloguer, amb la finalitat de definir l’ús dels habitatges de lloguer que
formen part del Fons, els requisits d’accés, el procediment d’adjudicació i de
funcionament, els drets i deures dels adjudicataris i el règim sancionador.
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Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar, amb caràcter inicial, el Reglament regulador del Fons social
d’habitatges de lloguer de la comarca del Baix Ebre, que s’annexa.
Segon. Sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la premsa comarcal i
al Tauler d’Edictes del Consell Comarcal, per un període de 30 dies per a la formulació
de reclamacions i al·legacions. Aquest termini d’informació pública començarà a
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions en els diaris i butlletins
oficials esmentats.
Tercer. En el cas de no presentar-se reclamacions o al·legacions, el present acord
esdevindrà definitiu, sense la necessitat d’un acord posterior, de conformitat amb el
previst en l’article 65 del ROAS, havent-se de publicar el text íntegre en el BOPT per a
la seva entrada en vigor, i anunciar al DOGC la referència d’aquella publicació.
Quart. Facultar a President per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
PUNT 6è.- Expedient 1174/2021. Aprovació, si s'escau, de la presa de
coneixement del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i aixecament de
suspensió de l'expedient.
1. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 28.05.2021
va aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la contractació,
mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició.
Les bases van ser publicades a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre, en
el BOPT de data 03.06.2021 i un extracte al DOGC de data 10.06.2021.

2. En data 11.10.2021, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre dictà 2
Resolucions:
a) RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 116 / 2021 per establir l’ordre del procés de
selecció per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral,
subaltern, per concurs-oposició
b) RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 115 / 2021 per contractar l’aspirant que havia
obtingut la major puntuació en el procés de selecció, el Sr. Francisco Javier Martí
Grifoll, per tal de desenvolupar les tasques de subaltern, personal laboral, mitjançant
contracte de relleu, a partir del dia 13 d’octubre de 2021 a jornada completa
3. Posteriorment, la secretària accidental de la Corporació va informar que constar que
considerava que s’ha produït un error no esmenable durant el procés selectiu que pot donar
lloc a la nul·litat d’aquest, en el següent sentit:
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“Les bases reguladores del procediment selectiu preveuen que per ser admès i prendre part
en la convocatòria, els/les aspirants havien de reunir, a la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds, els següents requisits:
1.- Estar a l’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a sol·licitant de treball, o
tenir un contracte temporal de duració determinada amb el Consell Comarcal del Baix Ebre,
en la data de formalització del contracte de relleu
Afectació temporal
a) Es considera que el requisit de trobar-se en situació d’atur no procedeix en el moment de
presentar la sol·licitud de participació en el procés, sinó que és necessari en el moment de
signatura de contracte. El lapsus temporal que es produeix entre la finalització del termini de
presentació de sol·licituds i la data de formalització del contracte pot donar lloc a situacions
que modifiquen la situació dels aspirants, tant pel fet de perdre la condició d’aturat, com pel
fet de poder adquirir-la en aquest període de temps.
Afectació territorial

b) El requisits d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya comporta
discriminació respecte els aspirants que puguin trobar-se en situació d’atur i
demanada d’ocupació en un altre servei d’ocupació que no sigui aquest que
determinen les bases”

4. Vist l'Informe de Secretaria, el President del Consell, en data 12.11.2021, va
dictar la Resolució número 2021-0283, que disposava:
PRIMER. Iniciar procediment per a la revisió d'ofici de l'acte:
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la contractació, mitjançant
contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició aprovades en la
sessió plenària de data 28.05.2021, publicades a la pàgina web del Consell Comarcal del
Baix Ebre, en el BOPT de data 03.06.2021 i un extracte al DOGC de data 10.06.2021.

Per considerar que es troba incurs en la següent causa de nul·litat:
Article 47.1.f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques:...
....

SEGON. Suspendre l'execució de l'acte administratiu RESOLUCIÓ DE
PRESIDÈNCIA P 115 / 2021 i RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 116 / 2021
per establir l’ordre del procés de selecció per a la contractació, mitjançant
contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició, atès
que aquesta deriva del procediment selectiu les bases del qual poden ser
declarades nul·les.
11

La declaració d’aquesta suspensió afecta a la resolució dels recursos de
reposició presentats, atès que aquesta podria causar perjudicis d'impossible
o difícil reparació com són la contractació d’un aspirant derivat d’un procés
selectiu realitzat sense compliment del principi d’igualtat.
TERCER. Traslladar al Ple del Consell la proposta de declaració de nul·litat de les bases
reguladores de les proves selectives per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de
personal laboral, subaltern, per concurs-oposició aprovades en la sessió plenària de data
28.05.2021, publicades a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el BOPT de
data 03.06.2021 i un extracte al DOGC de data 10.06.2021.

QUART. Notificar l'inici del procediment als interessats perquè en el termini
de deu dies hàbils, presentin les al·legacions i els suggeriments que
considerin necessàries.
CINQUÈ. Un cop realitzats tots els tràmits anteriors i adjuntant la proposta
de resolució, sol·licitar el Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica
Assessora.
SISÈ. Suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment pel
temps que intervingui entre la petició del Dictamen a la Comissió Jurídica
Assessora.
SETÈ. Una vegada rebut el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i
donat el caràcter preceptiu i vinculant del dictamen, elevar aquest al Ple.
5. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en data va adoptar els següents
ACORDS:
PRIMER. Assumir el contingut de la Resolució de Presidència de data 12.11.2021, basada
en l’informe de secretaria, i iniciar el procediment de declaració de nul·litat de les bases
reguladores de les proves selectives per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de
personal laboral, subaltern, per concurs-oposició aprovades en la sessió plenària de data
28.05.2021, publicades a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el BOPT de
data 03.06.2021 i un extracte al DOGC de data 10.06.2021.

SEGON: Sol·licitar el Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora.
TERCER. Un cop rebut el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i
donat el caràcter preceptiu i vinculant del dictamen, elevar aquest al Ple tal
que adopti l’acord corresponent.
QUART. Suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment pel temps que
intervingui entre la petició del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i la recepció de
dit dictamen».

6. La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 17 de març de 2022, ha aprovat el
Dictamen que conclou que s’informa desfavorablement sobre la revisió d’ofici
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instruïda pel Consell Comarcal del Baix Ebre per a declarar la nul·litat de ple dret d’un
acord plenari del mes de maig de 2021 relatiu a l’aprovació de les bases reguladores
del procés de selecció per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal
laboral, subaltern, per concurs oposició i, en la comunicació, se sol.licita que es faci
arribar una còpia de la resolució/acord que s’adopti, per tal de donar compliment al
que disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora.

7. La secretaria de la corporació ha informat que el dictamen desfavorable de la
Comissió Jurídica Assessora implica que les bases aprovades pel plenari són
vàlides i també el procediment selectiu que d’elles se’n deriva, per la qual cosa,
procedeix aixecar la suspensió de l'execució de l'acte administratiu
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 116 / 2021 per establir l’ordre del procés de
selecció per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal
laboral, subaltern, per concurs-oposició i procedir novament a l’execució de
l’acte administratiu derivat de la Resolució RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P
115 / 2021.
Igualment, s’aixeca la suspensió del termini per a la resolució dels recursos de
reposició presentats
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Donar-se per assabentat del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
que conclou informar desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda pel Consell
Comarcal del Baix Ebre per a declarar la nul·litat de ple dret d’un acord plenari del mes
de maig de 2021 relatiu a l’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció
per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per
concurs oposició.
SEGON. Aixecar la suspensió de l'execució de l'acte administratiu RESOLUCIÓ DE
PRESIDÈNCIA P 116 / 2021 per establir l’ordre del procés de selecció per a la
contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per
concurs-oposició, i de la RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 115 / 2021.
TERCER. Que es procedeixi a la resolució dels recursos de reposició presentats a la
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 116 / 2021 .
QUART. Notificar aquest acord als interessats i traslladar-lo a la Comissió Jurídica
Assessora per tal de donar compliment al que disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005,
de 2 de maig.
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PUNT 7è.- Expedient 244/2022. Donar compte de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2021.
FETS
1. La Presidència ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com
encarregar a la intervenció comarcal l’elaboració dels documents necessaris per a
formar i l’emissió dels informes corresponents.
2. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la
liquidació del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament
sostenibles, de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions
formulades per la intervenció i de les anomalies amb omissió del tràmit de fiscalització.
3. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
3.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

19.725.837,68
2.793.530,58
22.519.368,26
19.423.884,90
19.423.884,90
17.933.850,41
15.725.088,45
15.723.985,77
2.209.864,64

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

2.617.885,98
-2.000,00
2.592.753,88
23.132,10

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

2.232.996,74
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3.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

19.725.837,68
2.793.530,58
22.519.368,26
19.862.825,73
39.131,48
2.326,35
15.370.004,06
4.492.821,67

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

4.682.901,09
200.376,91
3.296.801,01
1.185.723,17

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

5.678.544,84

3.3. Resultat pressupostari ajustat :

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2021
DRETS
RECONEGUTS

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

18.747.804,17
1.114.241,56
19.862.045,73
780,00
0,00
19.862.825,73

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

AJUSTOS

17.253.578,96
649.372,18
17.902.951,14
780,00
30.119,27
17.933.850,41

RESULTAT

1.494.225,21
464.869,38
1.959.094,59
0,00
-30.119,27
1.928.975,32

118.409,66
271.448,82
1.498.049,35
820.784,45
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3.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
ROMANENT DE TRESORERIA 2021
(+) Fons líquids a la tresoreria

2.372.253,99

(+) Deutors pendents de cobrar a fi d'exercici
Pressupost ingressos. Pressupost corrent
Pressupost ingressos. Pressupostos tancats
D'altres operacions no pressupostàries

4.492.821,67
1.185.723,17
142.422,89

(-) Creditors pendents de pagament a fi d'exercici
Pressupost despeses. Pressupost corrent
Pressupost despeses. Pressupostos tancats
D'altres operacions no pressupostàries

2.209.864,64
23.132,10
2.079.950,13

5.820.967,73

4.312.946,87

-1.327.740,46
- Ingressos realitzats pendents aplicació definitiva
+Pagaments realitzats pendents aplicació

1.328.141,41
400,95

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

2.552.534,39

II Saldos dubtos cobrament
III Excès de finançament afectat

45.704,50
1.498.049,35

Romanent de tresoreria per a finançar despeses generals

1.008.780,54

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413) són 237.959,31 €
mentre que els creditors per devolucions d’ingressos (compte 418) són 20.670,72 €.
Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustats seria:

Romanent de tresoreria per a despeses generals
Saldo compte 413
Saldo compte 418
Préstec plans d'ajust afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat

2021
1.008.780,54
237.959,31
20.670,72
0
750.150,51
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3.5. Estalvi net:

+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments
urbanístics" i altres)
- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)
- Anualitat teòrica
ESTALVI NET

2021
18.747.804,17

0,00
17.247.414,25
126.699,83
18.539,63
1.608.550,12

3.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 1.498.049,35 €. Estan formats pels
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren
com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de
finançament afectat:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos
afectats, amb el següent detall:
Aplicació pressupostaria
ENSE
ENSE
SANEJA
SANEJA
SANEJA
SANEJA
SANEJA
SANEJA
SANEJA
SOC
SOC

326
326
161
161
161
161
161
161
161
241
241

48002
48011
62300
62302
62303
62304
62305
62306
62307
22620
22706

SOC
UBASP
UBASP
VERDA

241
231
231
432

44000
22105
48005
62300

Ajuts complementaris ensenyament
Ajuts ensenyament curs 21/22
Millores de les EDAR
Projecte EDAR l'Ametlla de Mar-l'Almadrava
Projecte ampliació EDAR Ametlla 19000650
Redacció estudi aigües blanques Riumar
Redacció projecte sanejament Bítem
Redacció projecte sanejament Paüls
Redacció projecte sanejament Campredó
Despeses programa 30 PLUS 2021
Estudis Baix Ebre Avant
Personal Baix Ebre Innova adscrit a Baix
Ebre Avant
Programa tiquet fresc
Tarjeta solidària
Inversions via verda ( enllumenat )

TOTAL

-

Import
71.662,94
634.051,15
62.950,00
157.494,78
124.054,15
13.786,20
39.438,00
39.564,00
39.228,00
21.000,00
21.320,20
28.472,51
3.971,39
705,00
114.966,00
1.372.664,32

Incorporació voluntària:
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Aplicació pressupostaria
ADMIN
ADMIN
ADMIN
ADMIN
AMBI
ARXI
GOV
TRANS
VERDA
VERDA
VERDA

920
920
920
920
165
3321
925
231
432
432
432

21600
22699
61900
62200
61300
22609
48900
21400
61000
62300
62301

Manteniment software equips informàtics
Despeses nadal
Millores eficiència energètica
Obres seu comarcal
Punts recàrrega
Activitats Arxiu
Subvenció entitats
Manteniment vehicle serveis socials
Inversions via verda (asfaltat)
Inversions via verda ( enllumenat )
Compra maquinaria via verda

TOTAL

Import
1.270,50
5.999,92
12.087,90
8.856,16
24.967,14
4.043,47
11.255,95
10.205,14
19.965,00
23.814,65
2.919,20
125.385,03

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
Un cop incorporats els romanents voluntaris que procedeixen de contractes i/o
resolucions atorgats durant l’exercici 2021 i els imports dels comptes 413 i 418 el
romanent de tresoreria per a despeses generals és de 750.150,51 €.
3.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre
la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import d’1.976.862,43 €
d'acord amb el detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Altres
Ajustos de despeses

19.862.045,73
17.902.951,14
1.959.094,59
3.182,24
0,00
0,00
-10.202,33
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Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

-24.787,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.855.025,64
17.878.163,21
1.976.862,43

3.8 Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en el PEF del 2020 amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2021
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -476.829,16 € :
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Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2020
16.336.746,77
181.953,24

Liquidació
exercici 2021
17.900.486,27
-24.787,93

181.953,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.787,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

16.518.700,01

17.875.698,34
0,00

15.461.855,91

16.342.025,08

253.230,17
0,00
9.012.627,19
497.761,78
5.698.236,77
0,00
0,00
1.056.844,10
0,000
1.056.844,10

34.210,41
0,00
9.615.285,23
396.698,43
6.295.831,01
0,00
0,00
1.533.673,26

0,00
0,00
1.056.844,10
1.533.673,26
-476.829,16
45,12 %
20

3.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
3.9.1 Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2021, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és de 0,59 % d’acord amb el detall:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
18.747.804,17
0,00
18.747.804,17
76.332,00
35.126,55
0,59 %

3.9.2. Període mig de pagament
El PMP de l’exercici és:
Període

PMP (dies)

1r. T 2021

30,75

2n. T 2021

32,36

3r. T 2021

22,30

4t. T 2021

26,34

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació
a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments
pendents.
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2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
-

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.

-

Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, així com la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de
l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit
pressupostari, i disposa que en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest
un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net,
sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit.
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de
les Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha
liquidat l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a
despeses generals positiu i el seu període mig de pagament no supera el valor de 30,
podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses
pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb
el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent, sempre que
així s’habiliti per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei de Pressupostos
generals de l’Estat.
8. L’article 3 del RDL 8/2021, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el superàvit
pressupostari de les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb allò establert a la
DA 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
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sostenibilitat financera, i amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament del
2021, sempre que no superi l’import que determini el Ministeri, es podrà destinar
exclusivament a:
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció
social”, sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD
8/2020
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix
que l’import màxim que podrà destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com
a màxim, l’equivalent al 20% del saldo positiu que quedi una vegada deduït al
superàvit l’import de les despeses pendents d’aplicar al pressupost, l’import derivat de
l’aplicació de l’article 12.5 de la LOEPSF i l’import pendent d’executar de les inversions
financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit del 2018.
10. L’article 6 del RD 20/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria
d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats
locals podran destinar al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any
2019 que resulti de l’aplicació de les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a
de la LOEPSF per a finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb
etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s’acrediti que no existeixen vehicles
ZERO que compleixin amb les necessitats mínimes de servei, en aquest cas, podran
substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a
l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics de
recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil,
prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: que
les entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització
d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat
nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de les
mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament
previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la
liquidació de l'exercici 2021.
12. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 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, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
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viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
13. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
14. La disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals estableix
que anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al
Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris
establerts a la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.
15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en
matèria de gestió pressupostària:
•
•
•
•

La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o
del pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament
d'informació previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera,
sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta
d'inclusió de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri
d'acord amb l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en
aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2021
sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.
18 . L’Acord del Congrés dels Diputats de 13 de setembre de 2021 pròrroga
suspensió de les regles fiscals

la

Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021
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2. La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix la regla de la despesa, per
la qual cosa el Ple de la corporació hauria d’aprovar un Pla Econòmic Financer.
No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i
deute públic per al període 2020-2021 ratificats per l’Acord del Congrés dels Diputats
de 20 d’octubre de 2020 i prorrogats per l’Acord del Congrés dels Diputats de 13 de
setembre de 2021, no resulten d’aplicació les mesures correctives que estableix la
LOEPSF i no s’haurà d’elaborar un pla econòmic financer.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
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.
PUNT 8è.- Expedient 270/2022. Donar compte de l'aprovació el pla pressupostari
consolidat a mig termini pel període 2023-2025.
FETS
1.
L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat d’aprovar el pla pressupostari
consolidat a mig termini abans del dia 15 de març de l’exercici en curs compost pel
Consell Comarcal del Baix Ebre i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre
2.
La Presidència ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al
període 2023-2025 i ha resol iniciar l’expedient de d’aprovació del pla pressupostari a
mig termini així com encarregar a la Intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
3.

Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció on es conclou:

El pla pressupostari a mig termini per al període 2023-2025 elaborat per la presidència
d’acord amb el quadre 1 de l’annex que s’adjunta al present informe no compleix amb
els objectius de la LOEPSF.
La previsió de liquidació de l’exercici 2021 compleix l’objectiu d’estabilitat i la regla de
la despesa però es tracta d’una mera previsió feta sense tenir encara tancada la
liquidació del 2021 i amb la previsió de liquidació de tot el pressupost de 2022
És a partir d’aquest pressupost on s’incompleix la regla de la despesa del Consell
Comarcal del Baix Ebre i, principalment del COPATE degut a un increment en les
despeses de tractament de residus i per la incorporació de les despeses derivades de
l’immobilitzat de la contracta de residus que si bé estan finançades pels ajuntaments
no es consideren com a subvenció finalista.
En el cas del Consell, hi ha un increment per l’execució d’inversions que estan
finançades amb una operació de crèdit i l’increment de la massa salarial derivada de
l’aplicació de la valoració de llocs de treball i incorporació de nou personal
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El Pla pressupostari a mig termini compleix els objectius d’estabilitat i incompleix el de
la regla de la despesa, i el rati de deute no supera el 110% dels ingressos corrents
previstos, d’acord amb el quadre 2 de l’Annex.
Tot i estar suspesos els objectius de la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per als exercicis 2021 i 2022, cal igualment fer-ne el seguiment i calcular-los.
En relació a la regla de la despesa, atès que no hi ha taxa de creixement mig de
l’economia espanyola a curt termini de referència no s’ha previst cap augment durant
el període de referència.
La Corporació haurà de treballar per aconseguir complir els objectius a l’hora de
l’aprovació dels propers pressupostos i liquidacions previstos en aquest pla.

FONAMENTS DE DRET
- L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini
que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en què s'emmarcarà l'elaboració dels
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de
conformitat amb la regla de despesa.
- L’article 6 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, detalla que es remetrà
la documentació dels Plans abans de 15 de març de cada any.
- L'article 4.1 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, disposa determina que
la remissió de la informació econòmica- financera corresponent a les corporacions
locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.
- L’òrgan competent per l’aprovació de conformitat amb les bases d’execució del
pressupost per a l’exercici 2022 és el President.
- L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en
aquest acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020
sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
- L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.
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- L’Acord del Congrés dels Diputats de 13 de setembre de 2021 prorroga la suspensió
de les regles fiscals per a l’exercici 2022
Tot i suspendre’s les regles fiscals, el principi d’estabilitat pressupostaria continua
vigent d’acord amb l’article 3.1 de la LOEPSF i per tant l’elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos es realitzaran en un marc d’estabilitat pressupostària. Per
la qual cosa, la suspensió de les regles fiscals no eximeix l’obligació d’avaluar els
compliments dels objectius.
RESOLC:
Primer.- Aprovar el pla pressupostari consolidat a mig termini pel període 2023-2025
d’acord amb el quadre 1 de l’Annex que s’adjunta a la present resolució.
Segon.- 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.
PUNT 9è.- Expedient 313/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases per a la
formació d'una borsa de treball d'integrador/a social.
1. El coordinador de serveis socials ha informat:
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya signaran el Contracte Programa 2022-2025 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
El Contracte programa incorpora les següent fitxa amb dotació de personal amb el
perfil d’integrador/a social
Fitxa 02.1 - SIS Servei d'atenció diürna
Fitxa 02.1.1 - SIS Servei d'atenció diürna estiu
Fitxa 02.2 - SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de risc
En l’actualitat no es disposa de borsa de treball d’integrador/a social a causa de la
pèrdua de la seva vigència
2. En relació amb la constitució i funcionament de borses de treball per a la provisió
temporal de llocs de treball en l'Administració local, no existeix una regulació que
resulti aplicable amb caràcter general, però en tot cas han de garantir el compliment
dels principis que regeixen el procés selectiu del personal laboral temporal, conforme a
l'article 11.3 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre:
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
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PRIMER. Aprovar les Bases reguladores per a la constitució de la borsa de treball
d’integrador/a.
SEGON. Convocar, a través de la Presidència, les proves, comunicant-ho als
Organismes corresponents que han de formar part del Tribunal a l'efecte de que
designin els membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida
convocatòria.
TERCER. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la seu
electrònica d'aquest Consell Comarcal i un extracte en el DOGC
PUNT 10è.- Expedient 337/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores
del procediment selectiu per proveir un lloc de pedagog/a de l'ICIF.
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
30 d’abril de 2021, va aprovar l'Oferta d'ocupació pública d'aquest Consell Comarcal
per a l'any 2021, que conté els següents llocs de treball
PERSONAL LABORAL FIX - PROMOCIO INTERNA
Denominació de la plaça: Pedagog
Adscripció: Lloc número 90
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
Torn: Promoció interna H
Denominació de la plaça: Treballador/a social
Adscripció: Llocs número 91 i 92
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
Torn: Promoció interna H
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per cobrir la plaça
vacant de PEDAGOG ICIF, en la plantilla comarcal, en règim de personal laboral, per
promoció interna, mitjançant el sistema de concurs.
SEGON. Convocar les proves, a través de la Presidència, comunicant-ho als
Organismes corresponents que han de formar part del Tribunal, a l'efecte de que
designin membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida convocatòria.
TERCER. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases
reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal i un extracte al DOGC.
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PUNT 11è.- Expedient 338/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores
del procediment selectiu per proveir un lloc de Treballador/a social de l'ICIF.
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
30 d’abril de 2021, va aprovar l'Oferta d'ocupació pública d'aquest Consell Comarcal
per a l'any 2021, que conté els següents llocs de treball
PERSONAL LABORAL FIX - PROMOCIO INTERNA
Denominació de la plaça: Pedagog
Adscripció: Lloc número 90
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
Torn: Promoció interna H
Denominació de la plaça: Treballador/a social
Adscripció: Llocs número 91 i 92
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
Torn: Promoció interna H
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per cobrir la plaça
vacant de TREBALLADOR/A SOCIAL ICIF, en la plantilla comarcal, en règim de
personal laboral, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs.
SEGON. Convocar les proves, a través de la Presidència, comunicant-ho als
Organismes corresponents que han de formar part del Tribunal, a l'efecte de que
designin membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida convocatòria.
TERCER. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases
reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal i un extracte al DOGC.
PUNT 12è.- Expedient 339/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases i
convocatòria de subvencions per a accions d'interès comarcal.
El Consell Comarcal va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2022, definit a
l’article 10 del Reglament General de la Llei de Subvencions com un instrument de
planificació i organització de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment
d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció de finalitats públiques.
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Aquest Pla inclou una línia de subvencions d’interès general de la comarca del Baix
Ebre, amb dos objectius clars: reconèixer la tasca socialitzadora del teixit associatiu de
la comarca del Baix Ebre i contribuir a la realització de les activitats culturals, socials i
esportives de la comarca.
Juntament amb l’Ordenança General de Subvencions del Baix Ebre aprovada pel Ple
de la Corporació en sessió de data 23 de març de 2018, el Consell Comarcal ja
disposa d’un marc normatiu al que acollir-se.
Les actuacions subvencionables es concentren en tres tipologies:
- ACTIVITATS. Atorgament de subvencions per la realització d’activitats d’interès
públic i/o social, en diferents vessants
- EQUIPAMENT. Atorgament de subvencions per a l’adquisició d’elements necessaris
per desenvolupar les accions incloses en la finalitat de l’entitat: equipaments i
elements
- EDICIÓ. Atorgament de subvencions per l’edició d’obres, sigui en format paper o en
qualsevol format digital
FONAMENTS JURÍDICS
— Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
— Els articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
— Els articles 23 a 29 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat
per Decret de 17 de juny de 1955.
— La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de
convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
— La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i la periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.
— L’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre,
aprovada en la sessió plenària de 23 de març de 2018 i publicada en el BOPT 170 de
data 11 d'abril de 2018, que té per objecte establir les normes generals per a la
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui el
Consell Comarcal del Baix Ebre a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (LGS d'ara en endavant), i el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS d'ara en
endavant)
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— El Pla Estratègic de Subvencions 2021-2022 del Consell Comarcal del Baix
Ebre, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 28 de maig de
2021
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases per a la concessió de SUBVENCIONS ’INTERÈS
GENERAL DESTINADES A PARTICULARS I ENTITATS D’ÀMBIT SOCIAL,
CULTURAL I ESPORTIU DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER A ACTIVITATS
D’AQUESTS ÀMBITS, amb el text que s’adjunta al present acord.
Segon.- Traslladar aquestes bases a la Base de dades Nacional de Subvencions
(BNDS) per a la seva publicació i tramitació corresponent, així com publicar-les en el
tauler electrònic del Consell, en la pàgina web i en la seu electrònica comarcal.
Tercer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions per a l’anualitat de 2022, d’acord
amb les següents condicions:
Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció per a la convocatòria de 2022 es podran presentar fins el
30 de juny de 2022
Termini per justificar
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 31
d’octubre de 2022.
En el cas d’activitats a realitzar entre l’1 de novembre i el 31 de desembre, si així s’ha
fet constar a la sol.licitud i s’ha fet constar també a la resolució d’atorgament, el termini
de justificació serà fins el 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria.
Quart.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que dicti
resolució amb la convocatòria per a la concessió de les subvencions, d’acord amb la
disponibilitat prevista en el pressupost de l’anualitat corresponent
PUNT 13è.- Expedient 353/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la
plantilla de personal de l'exercici 2022.
La gerència ha informat que arran la previsió d’increment de dotació de finançament
del serveis de transport i menjador escolar per al curs 2021-2022 s’ha previst també
un increment en els fons disponibles per a despeses de gestió.
Que aquest increment respon a volum considerable d’expedient que es gestionen des
de l’àrea d’ensenyament i que, hores d’ara, només disposa d’una tècnica i una
administrativa i resulta totalment insuficient.
Que aquesta àrea és de les que més volum d’usuaris gestiona i disposa d’una
estructura administrativa deficitària per la qual cosa ha demanat a la Presidència que
disposi l’inici d’un expedient de modificació de plantilla per poder incloure un nou lloc
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de treball d’auxiliar administratiu que s’integraria en l’àrea d’ensenyament comarcal
per donar suport a la tramitació de la nombre d’expedients d’ajuts.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal del Consell
Comarcal del Baix Ebre que té per objecte la creació de les següents places:
Denominació:
Núm. de places:
Situació:
Grup

Auxiliar Administratiu
1
Vacant
C2

Modificar la Relació de Llocs de Treball per incloure el lloc següent:
NÚM LLOC DE RELACIÓ
CDGRUP
LLOC TREBALL JURÍDICA
nivell181

Auxiliar

Laboral

C2

17

CE -€-

FORMA
PROVISIÓ

OCUPACIÓ

2926,7

c

v

RESERVA
DISCAPACITAT

TELETREBALL

no

si

SEGON. Esmenar l’error detectat en l’aprovació de la plantilla de l’exercici 2022
aprovada en la sessió plenària de data 26.11.2021

ON DIU:
DESCRIPCIÓ

PLACES

GRUP-

TOTAL

SUBGRUP VACANTS

VACANTS

VACANTS VACANTS

TORN LL

P.I.

RESERVA

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS
EAIA
Pedagog/a

2

A2

0

0

0

0

2

A1

0

0

0

0

HA DE DIR
EAIA
Pedagog/a

TERCER. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant aquest
termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
estimin pertinents. Transcorregut dit termini, si no s'han presentat al·legacions,
s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.
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PUNT 14è.- Expedient 1061/2021. Aprovació, si s'escau, de cost de l'usdefruit
sobre el llagut Lo Sirgador a signar amb l'Ajuntament de Tortosa.
Amb data 22 de juny de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per
unanimitat dels membres presents, va aprovar el document regulador de l’usdefruit
sobre ’embarcació “Lo Sirgador” a signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa.
Aquest contracte es va fonamentar en les següents arguments:
1. Les actuacions del Pla de foment turístic encaixen amb els criteris inspiradors i
línies estratègiques definides El Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre, en la
línia estratègica de producte va incloure el programa 4.1 “Programa de foment de la
navegabilitat de l’Ebre” amb un projecte de “Recuperació d’embarcacions tradicionals
per navegar pel riu Ebre” .
2. En execució d’aquest pla, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització
turística de les Terres de l’Ebre (ens format pels Consells Comarcals del Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) va obtenir un ajut de la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d’una embarcació tradicional, tipus llagut, per tal de
potenciar la navegabilitat en el riu Ebre.
3. Un cop acomplert el seu objectiu , els quatre membres del Consorci van considerar
que vista la necessitat d’optimitzar els recursos de les administracions i no duplicar
organismes i actuacions, seria convenient procedir a la dissolució d’aquesta entitat.
Així, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de
l’Ebre, en el marc del seu procés de dissolució, va cedir el llagut “Lo Sirgador” al
Consell Comarcal del Baix Ebre, com a ens integrant del Consorci, per tal que aquest,
El Consell Comarcal del Baix Ebre va acceptar l’embarcació com a bé de patrimonial
amb la previsió, però, que ens aquests moments considera que el desenvolupament
de l’activitat de turisme fluvial, mitjançant embarcacions de tipologia tradicional, pot
realitzar-se d’una manera més efectiva i eficaç per part de l’Ajuntament de Tortosa en
el marc del Pla de Foment turístic de Tortosa, atès que aquest ajuntament ha elaborat
un projecte turístic anomenat “Tortosa, ciutat del Renaixement”, consistent en millorar
el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa a partir de la identificació i
implementació dels seus fets diferencials, desenvolupar oportunitats de turisme de
qualitat, a partir d’una fórmula que tingui en compte la participació ciutadana, la
necessitat de crear consciència d’acollida i, sobretot, la implantació d’un producte
proper i de qualitat basat en la recreació històrica i rigorosa de la temàtica del
renaixement,
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa coincidien aleshores, i ara
també, en que la millora de la competitivitat turística de la zona i la seva sostenibilitat
exigeixen la cura del medi urbà i natural, l’ampliació i millora de la qualitat dels serveis
i l’adaptació dels recursos turístics a la demanda actual, així com la creació de nous
recursos, per la qual cosa, l’Ajuntament de Tortosa ha mostrat el seu interès en
col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per tal d’efectuar, amb la màxima
eficàcia, aquesta activitat de foment turístic fluvial.
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Per tot l’exposat amb data 27 de juliol de 2012 van protocolitzar el document de
regulació de l’usdefruit sobre aquesta embarcació. Aquest usdefruit tenia una durada
prevista fins 31 de desembre de 2015.
Al desembre de l’any 2017 es va acordar la pròrroga per dos anys de l’usdefruit sobre
l’embarcació “Lo Sirgador” signat entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa, el qual es va constituir en escriptura pública en data 4 de
març de 2016, amb venciment, per tant, el 31 de desembre de 2021.
Amb data 6 d’octubre de 2021, l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Tortosa
presenta un escrit en el qual fa constar la petició de l’Ajuntament de poder acordar la
seva renovació, atès que considera que fins data d'avui la tasca desenvolupada des
de Tortosa per Lo Sirgador ha estat positiva, tant per a la ciutat com per al conjunt de
la comarca del Baix Ebre. Manifesta que per part de l'Ajuntament de Tortosa la
voluntat és realitzar un acord d'usdefruit de major durada per tal que permeti
desenvolupar accions de planificació i promoció en base a la navegació fluvial amb
major projecció que si aquest tingués una durada similar a l'actual, amb el consegüent
benefici per al desenvolupament de la ciutat i el territori
És voluntat del Consell Comarcal mantenir l’usdefruit amb l’Ajuntament de Tortosa i
donar-li la màxima continuïtat.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, va acordar la pròrroga per deu (10) anys de l’usdefruit
sobre l’embarcació “Lo Sirgador” signat entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa, el qual es va constituir en escriptura pública en data 4 de
març de 2016, amb venciment, per tant, el 31 de desembre de 2031 .
Atès que no era possible la renovació de l’usdefruit i es va procedir a una nova
constitució, sense determinació del preu.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, sotmet l’assumpte a votació
ordinària i, per unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents
ACORDS:
Primer. Acordar la constitució d’un usdefruit sobre l’embarcació “Lo Sirgador” per un
període de 10 (deu) anys a comptar des del dia 01.01.2022, amb venciment, per tant,
el 31 de desembre de 2031, per import de 2.000,00 euros anuals
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
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PUNT 15è.- Expedient 162/2022. Aprovació si s'escau, de les bases per
l'atorgament d'Ajuts Individuals de Menjador, curs 2022-2023.
En aplicació del Decret 219/1989, d'1 d'agost, que estableix la delegació de
determinades competències en matèria d'ensenyament, entre les qual es troba la
gestió del transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels
alumnes així com la gestió del servei escolar de menjadors i els ajuts de menjador, el
Consell Comarcal del Baix Ebre té assumida, mitjançant conveni, la competència
delegada de la gestió dels ajuts individuals de menjador.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en data 15 de març de
2022 ha emès els criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar
adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatoris i de segon i tercer cicle d’educació
infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs
escolar 2022-2023.
El Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2022,
definit a l’article 10 del Reglament General de la Llei de Subvencions com un
instrument de planificació i organització de les polítiques públiques que tinguin per
objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció de
finalitats públiques.
Aquest Pla inclou una línia de subvencions dins l’àrea d’ensenyament, destinada a
l’atorgament d’ajuts individuals de menjador, amb la finalitat de cobrir les necessitats
alimentàries bàsiques dels infants i adolescents i garantir una alimentació saludable i
equilibrada
El Consell Comarcal, en la seva vocació d'apropar els serveis a la comarca, té la
voluntat de continuar gestionant els ajuts per a assistència al menjador escolar per a
alumnes amb mancances socioeconòmiques.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa d’ensenyament, cultura, joventut i turisme, sotmet l’assumpte a votació
ordinària i, per unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents
ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar
2022-2023.
Segon. Exposar al públic les Bases pel termini de 20 dies, en el benentès que, si en el
termini d’exposició pública es presentessin al·legacions a les bases no valoraran ni
concediran els ajuts fins que no s’hagin resolt aquestes i esdevinguin definitives. Cas
que es modifiquin substancialment les bases es podrà deixar sense efecte el tràmit de
presentació de sol·licituds i se n’obrirà seguidament un altre. En cas que no es
presenti cap al·legació s’estendran aprovades definitivament aquestes bases sense
prendre cap nou acord.
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Tercer. Publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, una
referència de l’anunci de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat i s’exposaran
en el tauler d’anuncis electrònic del Consell (e-Tauler).
Quart. Facultar a la presidència per tal que, una vegada aprovades definitivament les
bases, aprovi la corresponent convocatòria i trameti a la Base Nacional de Datos de
Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas l’extracte de
l’anunci per la seva publicació.
Cinquè - Trametre les bases a tots els centres escolars i les AMPA de la comarca del
Baix Ebre i publicitar-les adequadament.
PUNT 16è.- Expedient 363/2022. MOCIÓ DEL GRUP COMARCAL D'ERC CONTRA
LA BRETXA SALARIAL.
Presenta el punt la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, proposant de
moció.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que
diu que votarà a favor de la moció presentada, però demana que això no es quedi en
paper mullat i es puguin portar a terme tots els punts aprovats.
Seguidament intervé el Sr. David Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres
de l’Ebre, que diu que votaran a favor de la moció presentada, i afegeix que la bretxa
salarial també ve donada per la poca implicació del sector masculí en la conciliació
familiar i demana a aquest sector que s’impliqui més.
En tercer lloc, intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu Tot
el que sigui anar a reduir la bretxa salarial de gènere estarem sempre d’acord.
Des del govern del PSOE s’han emprès mesures per la igualtat retributiva. S’ha creat
una Directiva de Conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors.S’ha
aprovat recentment la Reforma Laboral Una reforma consensuada amb tots els
sindicats, on les dones majoritàriament són les més beneficiades donada la seva
situació de precarietat laboral, perquè permet reduir la temporalitat, augmentant
l'estabilitat i una millor qualitat d’aquest també en termes salarials, i reduït la
segregació vertical i horitzontal, afavorint en aquest sentit la igualtat retributiva.S’ha
augmentat el Salari Minin Interprofessional que beneficia majoritàriament a les dones,
que són les que tenen els salaris més precaris.
S’ha aprovat la creació d’un nou complement vinculat a la maternitat i paternitat que
persegueix reduir la bretxa de gènere que actualment es produeix en les pensions.Des
del 2018, s’ha aconseguit reduir en 5 punts la bretxa salarial de gènere, fins situar-la al
16.2%.
Si hi ha un partit que va impulsar que les llistes electorals siguin llistes cremallera,
aquest va ser el partit dels socialistes.
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Ens resulta xocant que demanin al govern de l’estat que realitzi canvis normatius per
tal de corregir les situacions de desigualtat existents que provoquen la bretxa salarial,
ja que vostès van votar en contra d’aquesta reforma laboral. Una reforma laboral que a
qui més beneficia és a les dones perquè majoritàriament són les que pateixen més la
precarietat laboral.
I per si no ho saben, el Consell de Ministres, el 22 de febrer va expressar la seva
ferma convicció de lluitar contra la desigualtat retributiva i de les cures que afecta la
pràctica totalitat de les treballadores, comprometent-e a continuar progressant en
l’adopció de les mesures de justícia que siguin necessàries per a revertir aquesta
situació.
Ara bé, també demanar i recordar al Govern de la Generalitat que legisli i faci complir
les actuacions necessàries per reduir la bretxa salarial i la poca representació de les
dones en els espais de presa de decisions que es produeix a Catalunya, que és una
de les comunitats autònomes amb major bretxa salarial. Segons INE (La setena
d’Espanya). Mitjançant per exemple inspecció de treball i també que les empreses de
més de 50 treballadors es compleixi el pla d’igualtat laboral.
A tall d’exemple, la comunitat de Castellà – La Manxa, assegura la Presencia d'homes
i dones de manera que, en el conjunt d’òrgans de direcció, les persones de cada sexe
no superin el 60% ni siguin menys del 40% Per tant, el grup PSC dona el suport a
aquesta moció però recalcant tots aquests punts.
Per finalitzar el debat, intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts,
que diu que vota a favor de la proposta presentada, i afegeix que la bretxa salarial, la
violència envers les dones i altres factors discriminatoris cap a les dones són avui en
dia una lacra de la societat i ve donar per la manca d’implicació dels homes en
tasques domèstiques i per l’escassa presència de la dona en òrgans de direcció
Afegeix que per tal de tenir un estat independent i feminista, cal incorporar la
perspectiva de gènere en totes les polítiques per acabar amb aquesta discriminació,
tot i que remarca que s’han fet grans avenços encara no hi ha aquesta igualtat entre
homes i dones.
Remarca la Sra. Zaragoza alguns dels punts on les dones són discriminades, i
demana que les dones siguin incorporades en els òrgans de decisió de les empreses,
amb ajuts a les empreses per a que emprenguin aquestes polítiques.
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres del Ple voten la proposta
següent:
Tot i els avenços dels darrers anys, les desigualtats i les discriminacions cap a les
dones encara es mantenen i són determinants pel benestar, l’economia i millora de la
nostra societat. La cultura heteropatriarcal, situa els homes en una posició de privilegi
respecte a les dones en els àmbits social, polític, professional i sexual, segueix la seva
inèrcia i marca el nostre present i, si no la capgirem, seguirà regint el nostre futur.
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Posant l’accent en un dels àmbits on es manifesten les desigualtats entre homes i
dones, l’àmbit laboral i professional, hi trobem una de les desigualtats més clares, la
salarial. Les dones cobren menys que els homes per realitzar les mateixes feines o
d’igual valor. A aquesta diferència se li diu “bretxa salarial”.
La bretxa salarial és l’expressió econòmica de les desigualtats econòmiques
estructurals entre dones i homes. Segons l’estudi “Evolució de la bretxa salarial de
gènere a Catalunya” elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu del
Departament d’Empresa i Treball, amb dades del 2019 -les darreres disponibles- el
salari mitjà anual femení va ser 5.977,20 euros inferior al masculí (22.988,20€ per
28.965,40€). És a dir que les dones van guanyar de mitjana un 20,6% menys que els
homes en termes anuals, un percentatge que malgrat que s’ha anat reduint amb molta
timidesa en els darrers anys, continua sent una de les manifestacions més punyents
de la discriminació que pateixen les dones en el món del treball.
L’origen d’aquesta desigualtat salarial és una desigualtat de gènere intrínseca d’una
cultura patriarcal que s’explica per factors molt diversos i estructurals. L’assignació a
les dones del treball de cures no remunerat i sense reconeixement social, la
segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos
―fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina― i condicions laborals més
precàries per a les dones són algunes de les causes que expliquen aquesta bretxa.
Malgrat la baixada per cinquè any, amb les darreres dades disponibles, el context
actual de crisi del coronavirus ha amplificat la desigualtat laboral de gènere i pot haver
amplificat la bretxa salarial, ha penalitzat el creixement de les dones en el mercat
laboral. Un fet que s’explica per la gestió del teletreball durant el confinament, l'impacte
de la pandèmia en sectors com l'hostaleria o l'augment de les reduccions de jornades
per part de les dones per assumir les responsabilitats en les cures.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la moció presentada pel grup
comarcal d’ERC, se sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat de tots els
membres presents, el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Refermar el compromís de la comarca del Baix Ebre en la lluita contra les
desigualtats de gènere i realitzar campanyes i accions per sensibilitzar la població
respecte a la bretxa salarial i les conseqüències que se’n deriven.
Segon.- Treballar amb les empreses de la comarca per l’elaboració de plans d’igualtat
que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la
promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria
d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Tercer.- Demanar al govern de l’Estat, al de la Generalitat de Catalunya als de la
resta d’administracions públiques que realitzi els canvis normatius corresponents per
tal de corregir les situacions de desigualtat existents que provoquen la bretxa salarial i
la poca representació de les dones en els espais de presa de decisions.
Quart.- Traslladar els acords a les entitats de dones i feministes del Baix Ebre.
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PUNT 17è.- Expedient 364/2022. MOCIÓ DE MOVEM TERRES DE L’EBRE DE
SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA I LES SEUES REIVINDICACIONS.
Presenta el punt el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal Movem Terres de l’Ebre,
proposant de moció.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que
diu s’abstindrà en la votació.
En segon lloc, intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, diu que el
seu grup evidentment donarà suport a la moció presentada, perquè volen donar suport
a la comunitat educativa, malgrat que té mancances. Destaca que el punt 7è no
correspon a aquesta moció, i diu que faria falta posar-hi un punt més que seria instar a
al Generalitat de Catalunya a signar convenis amb els diferents ajuntaments per a la
gratuïtat de l’escoles bressol sobretot als municipis petits.
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu
que votaran a favor de la proposta presentada, i agraeix al grup Movem Terres de
l’Ebre que hagin escoltat i afegir les diferents propostes diferents a la moció que ha
presentat.
Afegeix la Sra. Zaragoza que per garantir els dos pilars fonamentals de l’escola
catalana demana la corresponsabilitat de les famílies i la bona fe dels docents en el
tema de la inversió del català, així com estudia les mancances de l’actual sistema
educatiu per tal de millorar i garantir l’èxit escolar.
Demana que les famílies s’impliquin i participin en els òrgans de la comunitat
educativa mitjançant les associacions de familiars d’alumnes, i reclama un diàleg
eficient a tota la comunitat per millorar totes els aspectes claus en l’educació catalana.
Per finalitzar, intervé el Sr. Faura, President i membre del grup comarcal d’ERC, que
diu que votaran a favor de la proposta presentada, agraeix també l’esforç que ha fet
Movem Terres de l’Ebre en escolar i afegir les diferents aportacions.
Afegeix el Sr. Faura que no comparteixen al 100% el contingut de la moció en
resposta a les reclamacions de la Sra. Pedret. Remarca punts amb els que
comparteixen amb el grup proposant i altres punts que no els acaben de compartir. El
Sr. Faura destaca punts favorables a les noves propostes presentades pel
Departament d’Educació.
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres del Ple voten la proposta
següent:
El Departament d’Educació, en aquestes darreres setmanes, ha proposant canvis
estructurals en el model escolar català sense consens previ ni amb la Comunitat
Educativa ni amb el Consell Escolar de Catalunya.
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En aquest sentit, l’anunci de la modificació del calendari escolar, la qual provoca que
els equips docents i directius dels centres educatius disposin de menys temps per
poder preparar l’inici del curs, ha sobrecarregat encara més les seues tasques abans
de l’inici escolar.
Els sindicats d’Educació, de manera unitària, han acordat i realitzat una vaga de 5 dies
(15, 16, 17 i 29 i 30 de març) considerant que la conselleria d’Educació ha oblidat que
és la seua obligació promoure el respecte i el reconeixement al col·lectiu docent
davant de la societat.
Amb aquesta vaga, els sindicats rebutgen l’actitud del conseller González-Cambray
envers les representants educatius.
Aquesta modificació horària, entre d’altres, planteja molts dubtes sobre l’horari de
menjador escolar i sobre la possibilitat de carregar la cura dels infants i adolescents en
mans de familiars propers. Alhora, aquesta reducció horària afectarà de manera
directa les activitats extraescolars.
Tanmateix, els sindicats, de manera unitària, reclamen també, moltes mesures com
l’augment progressiu del pressupost del Departament d’Educació, l’increment del
personal d’atenció directa a l’alumnat, la retirada de l’ordre de calendari escolar fins
arribar a un acord o una negociació amb el Conseller.
Atès que la vaga i les mobilitzacions del professorat són una demostració del malestar
de la comunitat educativa.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel
grup comarcal Movem Terres de l’Ebre, sotmet l’assumpte a votació ordinària, amb els
vots a favor dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, els 7 membres presents del
grup comarcal de Junts, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC i els dels 2
membres del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre, i amb l’abstenció del membre
de Ciutadans, el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Instar a la Generalitat a afavorir un diàleg efectiu i permanent amb la
comunitat educativa per tal d’aplicar mitjançant el consens les mesures i innovacions
als centres docents catalans.
Segon.- Instar a la Generalitat a revertir les retallades augmentant progressivament la
despesa del Departament d’Educació tal i com es mereix el sistema educatiu públic
català.
Tercer.- Instar al Departament d’Educació a elaborar informes tècnics pertinents per a
garantir la idoneïtat de la proposta de reorganització del calendari escolar.
Quart.- Instar a la Generalitat a estabilitzar el professorat interí reduint la temporalitat,
amb un calendari clar acordat amb la comunitat educativa a partir d’un pacte per
l’estabilitat.
40

Cinquè.- Instar a la Generalitat a realitzar un pla integral de foment de la Formació
professional pública a tot Catalunya.
Sisè.- Instar a la Generalitat a desplegar el marc normatiu i els recursos suficients per
donar resposta a l’educació inclusiva evitant qualsevol tipus de retallades en aquest
sentit.
Setè.- Mostrar el rebuig del Consell Comarcal del Baix Ebre a la sentència que obliga
als centres educatius a fer un 25% de l’horari en llengua castellana.
Vuitè.- Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Consell Escolar de Catalunya, a aFFac, a FAPAES, a la FMC, a l’ACM, a USTEC, a
CCOO i a UGT.
PUNT 18è.- Propostes d’urgència
No se’n presenten.
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes
No se’n produeixen.
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14.20 del mateix dia de
l’inici, de tot el qual jo, la secretària accidental, aixeco aquesta acta que signa,
juntament amb mi, el president de la corporació. Certifico.
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