ACTA 05/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Tomàs Audí, Domingo

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviñó i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Ferré Ribes, Aleix ( pren possessió al punt 2n)
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
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 27 de maig 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 24 de maig
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 509/2022. Presa de possessió del conseller del grup comarcal
del PSC, Sr. Aleix Ferré Ribes.
PUNT 3r.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència.
PUNT 4t.- Expedient 549/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb els
ajuntaments de la comarca per a l'execució del Programa Treball i Formació 2022.
PUNT 5è.- Expedient 561/2022. Aprovació si s'escau, del conveni a signar amb
l'Agència de l'Aigua de Catalunya per atribució de fons a actuacions de sanejament a
l'Ametlla de Mar i Alfara de Carles.
PUNT 6è.- Expedient 548/2022. Aprovació si s'escau del pressupost i programa
d'actuació de les accions previstes en la RESOLUCIÓ IFE/1399/2022, de 10 de maig,
per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de
primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, així com al reforç dels
SIAD.
PUNT 7è.- Expedient 490/2022. Donar compte del 7è expedient de modificació de
crèdits del pressupost de l'exercici 2022.
PUNT 8è.- Expedient 103/2022. Informació Economico-financera. Informe del PMP i
morositat del primer trimestre de 2022.
PUNT 9è.- Expedient 575/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases per a la selecció
de personal laboral temporal: Tècnic Informàtic.
PUNT 10è.- Expedient 353/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la plantilla
comarcal per inclusió d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a.
PUNT 11è.- Expedient 479/2022. Aprovació, si s'escau, de l’Oferta pública d’ocupació
per a l’estabilització de l’ocupació temporal que s’adjunta com a Annex, emparada en
la Llei 20/2021.
PUNT 12è.- Expedient 600/2022. Moció de grup comarcal de Junts de suport al jutges
de pau.
PUNT 13è.- Propostes d’urgència.
PUNT 14è.- 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.
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PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, de data 29
d’abril 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 04/2022 de la
sessió ordinària de data 29 d’abril de 2022.
PUNT 2n. Expedient 509/2022. Presa de possessió del conseller del grup
comarcal del PSC, Sr. Aleix Ferré Ribes.
El President del Consell anuncia que la Junta Electoral Central ha emès les
credencials del conseller comarcal el Sr. Aleix Ferré Ribes en substitució, per la
renúncia del Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero.
Seguidament passa a prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució,
d’acord amb l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General, en relació amb el
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
El President pregunta: “Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Conseller Comarcal amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia?”.
El Sr. Aleix Ferré Ribes respon: “ Sí, prometo”.

PUNT 3r.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
RP 2022-0168 113/2022 -- Múltiples interessats -- TREBALL I FORMACIÓ
ANTICIPADA 2022 MG52, PRGC I PANP (SOC TRFO ELL
REACT ) --

113/2022

SIA 2165410 -- Expedient 1309/2021 -- B43396985
RP 2022-0167 FRAGADÍS, SL -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA FRAGA DIS, SPAR, TRES CALES (L'AMETLLA DE MAR) --

1309/2021

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
RP 2022-0166 313/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de treball
integrador/a social 2022 --

313/2022

SIA 2126659 -- 110 PERSONAL -- Expedient 491/2022 -RP 2022-0165 CONTRACTACIÓ PERSONAL ADMINISTRATIU ÀREA
D'HABITATGE -JORDI BALART MARTÍN --

491/2022

SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 541/2022 -RP 2022-0164 CONTRACTACIÓ PERSONAL ADMINISTRATIU ÀREA
D'ENSENYAMENT --

541/2022
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SIA 2165410 -- Expedient 555/2022 -- A61581757 EDAFO
GM, S.A. -- PROCEDIMENT ACREDITACIO DE
RP 2022-0163
TRANSPORTISTES DE VEHICLES CISTERNA - EDAFO GM
SA --

555/2022

SIA 2165410 -- Expedient 547/2022 -- B25826314
RP 2022-0162 ECOINFANT SL -- PROCEDIMENT ACREDITACIO DE
TRANSPORTISTES DE VEHICLES CISTERNA SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ ECOINFANT SL --

547/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 337/2022 -RP 2022-0161 40927361B GEMA LLUESMA BORRAS -- SELECCIO
PEDAGOG/A ICIF --

337/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 338/2022 -RP 2022-0160 52607321L SAMUEL FERRE PALLARES -- SELECCIÓ
TREBALLADOR/A SOCIAL ICIF --

338/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1292/2021 -RP 2022-0159 NOMENAMENT FUNCIONARI/ÀRIA GRUP A2 - TECNIC / A
INTERVENCIO -RP 2022-0158 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO

1292/2021
472/2022

SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 67/2022
RP 2022-0157 -- Múltiples interessats -- SOL·LICITUDS TARGETA
SOLIDARIA 2022 --

67/2022

SOL.LICITUD D'AUTORTIZACIO PER ACCES AL MEDI
RP 2022-0156 NATIRAL -- per l'entitat ANETO TRAVEL, maig, juny i
setembre

466/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 188/2022 -RP 2022-0154 Múltiples interessats -- SELECCIO SUBALTERN / AUXILIAR
D'EQUIPAMENTS CIDTBE EBRETERRA --

188/2022

RP 2022-0155 SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 327/2022 -PREMIS RECERCA. CONVOCATÒRIA 2022 --

327/2022

SIA 2165362 -- 110 PERSONAL -- Expedient 523/2022 -RP 2022-0153 47620317J JORDI BALART MARTIN -- EXCEDÈNCIA PER
INTERÈS PARTICULAR JORDI BALART MARTÍN (a partir de
1-6-2022) --

523/2022

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 135/2022 -RP 2022-0152 Múltiples interessats -- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR,
2a adjudicació i Revisions --

135/2022

RP 2022-0150 SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 464/2022 -AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 3a adjudicació --

464/2022

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1268/2021 RP 2022-0151 - Múltiples interessats -- BAIXES i ALTES PER TRASLLAT
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2021-2022 --

1268/2021

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 631/2021 -RP 2022-0148 Múltiples interessats -- PROCEDIMENT DE SELECCIO
PERSONAL FUNCIONARI A1 - ARQUITECTE - --

631/2021

RP 2022-014

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 443/2022 -AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT, CURS 20212022 --

443/2022
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SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
113/2022 -- Q0801272F Altres ens Públics Barcelona,
RP 2022-0147 S0811001G Departamento de Empresa y Trabajo -- TREBALL
I FORMACIÓ ANTICIPADA 2022 MG52, PRGC I PANP (SOC
TRFO ELL REACT ) -SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
501/2022 -- 77788363V EDGAR MORALES ALSO,
47825803V MARIA JOSEP PONS POVILL -RP 2022-0146
CONTRACTACIÓ TÈCNICS DINAMITZADORS DE
PROJECTES OCUPACIONALS I DESENVOLUPAMENT
LOCAL -RP 2022-0145 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO

113/2022

501/2022

67/2022

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
RP 2022-0143 501/2022 -- CONTRACTACIÓ TÈCNICS DINAMITZADORS
DE PROJECTES OCUPACIONALS I DESENVOLUPAMENT
LOCAL --

501/2022

SIA 2126638 -- Expedient 1763/2019 -- 40924738X
RP 2022-0144 VERONICA TURÓN RIBES -- Contractació treballadora
familiar Veronica Turon Ribes --

1763/2019

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
RP 2022-0142 501/2022 -- CONTRACTACIÓ TÈCNICS DINAMITZADORS
DE PROJECTES OCUPACIONALS I DESENVOLUPAMENT
LOCAL -RP 2022-0141 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO
SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
RP 2022-0140 272/2022 -- PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2022
--

501/2022
748/2020
272/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 58/2022 -RP 2022-0139 Múltiples interessats -- COORDINADOR/A DE l'ICIF. BASES,
CONVOCATÒRIA I PROCEDIMENT SELECTIU --

58/2022

SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 490/2022 -RP 2022-0138 Expedient per a l'aprovació de la 7a. modificació de crèdits del
pressupost de 2022 --

490/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 57/2022 -RP 2022-0137 40931804S Josep Miralles Guerrero -- COORDINADOR/A DE
SERVEIS SOCIALS. BASES, CONVOCATÒRIA I
PROCEDIMENT SELECTIU -RP 2022-0136 Autorització accés al medi natural per part d'ANETO TRAVEL

57/2022
466/2022

RP 2022-0135 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022
--- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022

RP 2022-0133 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022
--- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022

RP 2022-0134 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022
--- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022

RP 2022-0132 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022
--- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022
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SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 22/2022 -RP 2022-0131 Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A
PROSPECTOR/A. PERÍODE 2022 -SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
473/2022 -- CONTRACTACIÓ TREBALLADOR/A SOCIAL
RP 2022-0130
EBASP SUBSTITUCIÓ REDUCCIO JORNADA-IMMA ZAFRA
-SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -Expedient 332/2022 -- 52600922Z EVA REDO ESMEL -RP 2022-0129 SOTSARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL VIVER
D’EMPRESES I CENTRE NEGOCIS 2022 -SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
RP 2022-0128 313/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de treball
integrador/a social 2022 -RP 2022-0127 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO

22/2022

473/2022

332/2022

313/2022
473/2022

RP 2022-0126 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO

463/2022

RP 2022-0125 SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 435/2022 -contractació arquitecte tècnic acumulació de tasques 2022 --

435/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 34/2022 -RP 2022-0124 Múltiples interessats -- Borsa de treball d’empleats públics
administratius i auxiliars administratius en règim d’interinatge.
Gener 2022 --

34/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 188/2022 -RP 2022-0122 Múltiples interessats -- SELECCIO SUBALTERN / AUXILIAR
D'EQUIPAMENTS CIDTBE EBRETERRA --

188/2022

SIA 2165366 -- 110 PERSONAL -- Expedient 419/2022 -RP 2022-0123 52606589T Concepción Zafra Fernandez -- Sol.licitud
Concepción Zafra Fernàndez reducció de jornada per cura de
fills menors de 12 anys --

419/2022

RP 2022-0121 SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 243/2022 -Expedient 4a. modificació de crèdits al pressupost de 2022 --

243/2022

SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 453/2022 -RP 2022-0120 Expedient per a l'aprovació de la 6a. modificació de crèdits al
pressupost de 2022 --

453/2022

PUNT 4t.- Expedient 549/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
els ajuntaments de la comarca per a l'execució del Programa Treball i Formació
2022.
El Departament d’Empresa i Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha
posat en marxa un programa específic de treball i formació amb l’objectiu de millorar la
qualificació professional de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència
laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació
professionalitzadora o tranversal que han de rebre les persones participants durant el
contracte de treball.
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En aquest sentit, s’ha aprovat l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació (SOC - Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur,
publicada en el DOGC núm. 8503 de 31 de setembre de 2021, en endavant l’ORDRE,
i la RESOLUCIÓ EMT/3879/2021, de 22 de setembre, en endavant la RESOLUCIÓ,
publicada en el DOGC núm. 8575 de 31 de desembre de 2021.
Amb data 21 de gener de 2022, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va presentar la
sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, per als següents projectes
d’experiència professional:

- Conservació, millora i prestació de serveis en espais naturals, urbans i interurbans)
- Conservació, millora i manteniment en espais urbans, interurbans i edificis públics
- Conservació, millora, control, gestió administrativa i recepció en edificis públics
Amb data 29 d’abril de 2022, el Director del Servei d’Ocupació de Catalunya ha resol
l’atorgament al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la subvenció, en relació amb la
sol·licitud, per al projecte presentat.

En aquest context, s’ha considerat oportú signar un conveni de col·laboració amb els
ajuntaments per a regular la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la
cooperació d’ambdues institucions per a la realització del Programa de Treball i
Formació, en l’àmbit del projecte “Conservació, millora i prestació de serveis en espais
naturals, urbans i interurbans, adreçat a persones en situació d’atur demandants
d’ocupació no ocupats, Línia PANP”
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Esports, sotmet l’assumpte a votació ordinària i,
per unanimitat dels 24 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el model de conveni a signar amb diferents ajuntaments de la
comarca per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en
risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació pe
desocupació, publicat la RESOLUCIÓ, EMT/3879/2021, de 22 de setembre, publicada
al DOGC núm. publicada en el DOGC núm. 8575 de 31 de desembre de 2021, i
regulada per L’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, que seguidament es
relaciona.
Segon. Notificar l’acord als ajuntaments i facultar el President del Consell per a la
signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 5è.- Expedient 561/2022. Aprovació si s'escau, del conveni a signar amb
l'Agència de l'Aigua de Catalunya per atribució de fons a actuacions de
sanejament a l'Ametlla de Mar i Alfara de Carles.
I.- L’ACA té atribuïdes, d’acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC, les funcions i
competències relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i
l’explotació de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya,
l’ordenació del servei de sanejament, l’acció concertada de les actuacions de les
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administracions competents en matèria de sanejament, l’administració i la distribució
dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.
II.- L’article 39 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament
dels serveis públics de sanejament (en endavant RSPS) disposa que abans de la
transmissió de la titularitat de les instal·lacions, l’ACA pot cedir per conveni a l’Ens
gestor l’explotació de les instal·lacions del seu àmbit competencial.
III.- D’acord amb l’article 55 i resta de regulació del TRLMAC sobre aquest tema,
l'ACA garanteix a les Administracions competents els recursos necessaris per a la
prestació dels serveis de sanejament de conformitat amb la planificació hidrològica
mitjançant les corresponents atribucions de recursos; aquestes atribucions s'efectuen
amb afectació de destinació i poden comprendre les despeses d'inversió, de
manteniment, de reposició millores i d'explotació de l'estació de depuració d'aigües
residuals i de les instal·lacions del sistema en alta.
IV.- Així mateix, tant el TRLMAC com la legislació de règim local disposen les
competències dels ens locals en matèria de tractament i control d’aigües residuals.
Concretament, l’article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix com
a competències pròpies del municipi, el tractament d’aigües residuals i l’article 9 del
mateix cos legal disposa que les competències dels ens locals es desenvolupen en
règim d’autonomia i sota la seva responsabilitat.
V.- L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té cedides les seves competències sobre el
sanejament en alta al CCBE, per conveni de delegació de competències de 27
d’octubre de 1999 i Annex de juny de 2007, aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament
de 30 de juliol de 1998 i per Decret de delegació de competències sobre les noves
instal·lacions de 29 de juliol de 2021.
VI.-L’Ajuntament d’Alfara de Carles té cedides les seves competències sobre el
sanejament en alta al CCBE, per Acord de delegació de competències aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de 31 de maig de 2010 i acceptat per Acord del Ple del Consell
Comarcal d’11 de març de 2011.
VII.- L’article 39 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
dels serveis públics de sanejament, disposa que les instal·lacions de sanejament
seran objecte de transmissió o cessió per l’ACA mitjançant conveni i en les condicions
tècniques i econòmiques adequades per a l'assumpció de les responsabilitats de la
seva gestió per part de l'ELA o de l'administració competent, disposant el punt 7 del
mateix article que l'ens gestor receptor de les instal·lacions de sanejament en alta se
subrogarà en la posició jurídica de l'ACA pel que fa al règim de contractació de les
instal·lacions esmentades.
VIII.- Actualment l’ACA és l’administració promotora i titular de les infraestructures
objecte de cessió per aquest conveni, que en el cas d’Alfara de Carles es troba
recollida en la planificació del Programa de Mesures del PHE pel cicle 2016-2021, dins
de l’actuació genèrica ‘Expedientes en curso pendientes de cerrar y actuaciones
programadas 2015’, amb codi intern ACA C1.104 i en el cas de l’Ametlla de Mar, la
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subactuació “Millora col·lectors, EBAR i emissari terrestre de sortida del sistema de
l’Ametlla de Mar” resta inclosa a la planificació de conques internes del PMDCFC, cicle
2016-2021, dins de l’actuació amb el codi C1.009 – “Ampliació de l'EDAR de L'Ametlla
de Mar”, si bé atesa la cessió competencial anteriorment esmentada, ambdues parts
consideren procedent la formalització de l’assumpció de l’explotació d’aquestes
instal·lacions de sanejament pel CCBE, a efectes que aquest ens desenvolupi de
forma plena la condició d’Administració Competent en matèria de sanejament
d’aquestes infraestructures en exercici de les competències delegades pels
ajuntaments.
IX.- De conformitat amb l’article 29 del TRLMAC i l’article 39 del RSPS i atesa la
distribució competencial esmentada anteriorment, ambdues parts consideren
convenient la signatura d’un conveni que reguli les condicions per les quals
s’efectuarà l’atribució de recursos i el reconeixement de l’assumpció de l’explotació de
les instal·lacions de sanejament.
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 dels 24 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal
del Baix Ebre per la cessió de l’explotació i l’assumpció del finançament de la gestió
dels col·lectors, estacions de bombament EB3 i EB4 i emissari terrestre de sortida del
sistema de sanejament en alta de l’Ametlla de Mar i el ramal 1 del col·lector en alta del
sistema de sanejament d’Alfara de Carles, que s’adjunta al present dictamen

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 6è.- Expedient 548/2022. Aprovació si s'escau del pressupost i programa
d'actuació de les accions previstes en la RESOLUCIÓ IFE/1399/2022, de 10 de
maig, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del
servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, així com al
reforç dels SIAD.
El Decret 21/2021 de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
modificat pel Decret 244/2021, de 19 de juny, crea el Departament d'Igualtat i
Feminismes que, en virtut de l'article 3.5.5, i a través de la Secretaria d'Igualtats,
assumeix totes les Competències i actuacions en política de migracions, refugi i
ciutadania i les duu a terme mitjançant la Direcció General de Migracions, Refugi i
Antiracisme, d'acord amb el Decret 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del
Departament d'Igualtat i Feminismes.
En el marc d'aquestes competències, el Departament d'Igualtat i Feminismes vol
potenciar el sistema català d'acollida a persones migrades i refugiades, tot impulsant i
ampliant, entre altres accions, els serveis d'acollida municipal, els quals han d'atendre
les persones migrades i refugiades i les seves famílies o persones del seu entorn que
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necessitin assessorament, acompanyament i formació, amb la finalitat de donar
respostes
adequades, àgils, properes i coordinades, d'acord amb les necessitats d'aquestes
persones i per tal de garantir-los l'accés a drets de ciutadania propis de la societat
catalana.
Considerant que són serveis clau en la garantia de drets i en la qualitat en l'atenció
social, el Departament d'Igualtat i Feminismes també ha de vetllar per preservar
aquest sistema, especialment en moments de màxima tensió, com l'actual, per
l'impacte en aquests serveis de les multitudinàries arribades de persones desplaçades
pel conflicte a Ucraïna.
En el marc de les polítiques públiques en matèria de migracions i refugi, i
concretament per tal de donar resposta a l'arribada de persones procedents del
conflicte armat a Ucraïna, la finalitat de la present resolució és reforçar els serveis dels
ens locals que més reben l'impacte de les arribades de població desplaçada arran del
conflicte, per atendre les polítiques públiques d'acollida de manera excepcional i per
respondre a l'augment de la demanda, en compliment de la Directiva 2001/55/CE, de
20 de juliol de 2001, relativa a les normes mínimes per a la concessió de protecció
temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades i a mesures de foment
d'un esforç equitatiu entre els estats membres per acollir aquestes persones i assumir
les conseqüències de l'acollida, mentre duri el període d'emergència.
De forma més concreta, es pretén, així:
1 Enfortir la xarxa d'acollida, dotant de recursos els municipis catalans que més reben
l'impacte de l'arribada de persones desplaçades per la guerra a Ucraïna, per tal de
preservar el seu correcte funcionament ordinari per a la resta de població atesa.
2 Posar a disposició de les persones refugiades els serveis d'orientació, formació i
acompanyament per a la plena incorporació a la societat catalana, així com donar
resposta a situacions de discriminació i a qualsevol necessitat d'acompanyament,
suport, informació i/o derivació que tinguin les persones refugiades en relació amb la
seva condició.
3 Acompanyar els ens locals en el desplegament dels serveis i drets associats al
Programa de protecció temporal, d'acord amb la Directiva europea vigent, del qual
gaudiran les persones refugiades procedents d'Ucraïna, amb la menor afectació
possible pel que fa al funcionament ordinari dels serveis d'acollida, garantint
especialment que el personal de l'Administració local que treballa en temes relacionats
amb l'acollida tingui la formació i informació necessàries sobre la nova Directiva
d'acollida de persones refugiades procedents
d'Ucraïna.
4 Sensibilitzar la ciutadania sobre les conseqüències dels conflictes armats i els
moviments migratoris i de persones refugiades que se'n deriven i divulgar-les.
El reforç per als serveis de primera acollida consta de tres accions:
a) La contractació a jornada completa de professionals agents d'acollida.
b) L'organització de mòduls formatius i informatius per a les persones refugiades.
c) Un ajut econòmic per a la contractació de serveis de traducció.
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Aquest reforç es materialitzarà mitjançant una transferència als ajuntaments de més
de 20.000 habitants i als consells comarcals, els quals tindran l'obligació de repartir els
fons entre els ajuntaments de menys de 20.000 habitants del seu territori o atendre les
necessitats de la seva comarca.
El Departament d'Igualtat i Feminismes ha dictat la RESOLUCIÓ IFE/1399/2022, de 10
de maig, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del
servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, així com al reforç
dels SIAD, als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals amb
caràcter extraordinari per a l'exercici de l'any 2022, mitjançant la qual disposa atorgar
una transferència per finançar la prestació dels serveis de primera acollida i de reforç
dels SIAD al Consell Comarcal del Baix Ebre.
La Resolució disposa que per a la tramitació de les transferències, es requereix
justificació de l'import de la transferència mitjançant la sol·licitud de l'entitat (o a
proposta del Departament)
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 dels 24 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Que el Consell Coamrcal del Baix Ebre s’aculli a les disposicions de la
RESOLUCIÓ IFE/1399/2022, de 10 de maig, per la qual s'aprova la transferència
destinada a finançar la prestació del servei de primera acollida a persones
desplaçades de forma forçosa, així com al reforç dels SIAD i sol·liciti la transferència
prevista en aquesta
Segon. Aprovar el pressupost i el programa d'activitats a l'empara de la Resolució
IFE/1399/2022, de 10 de maig, que preveu accions per import de 53.398,53 € i
sol·licitar la bestreta del 100 % d’aquest import.
PUNT 7è.- Expedient 490/2022. Donar compte del 7è expedient de modificació de
crèdits del pressupost de l'exercici 2022.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 7/2022, del
Pressupost en vigor, en la modalitat de generació de crèdit, en el qual consta l'informe
favorable de la intervenció.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i
44 del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol
Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2022 del Pressupost
vigent en la modalitat de generació de crèdits, d'acord al següent detall:
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Alta en Aplicacions de Despeses
Aplicació pressupostària

Descripció

Import

SOC

241

13106

SOC. Personal programa TRFO EELL REACT

SOC

241

16007

Seg. Soc. Programa TRFO EELL REACT
TOTAL

195.657,66
64.077,89
259.735,55

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en
els següents:
Alta en Concepte d'Ingressos
Concepte
45053

Descripció
Programa Treball i Formació
TOTAL

Import
259.735,55
259.735,55

JUSTIFICACIÓ
Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable el reconeixement del
dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació corresponent a la resolució
d’atorgament per part del SOC de subvenció per a l’any 2022, en relació amb les
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC
– TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468)
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri.

PUNT 8è.- Expedient 103/2022. Informació Economico-financera. Informe del
PMP i morositat del primer trimestre de 2022.
INFORME D’INTERVENCIÓ
D’acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i
l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les
certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total
o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de
cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local,
que inclou el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini.
L'informe trimestral contemplarà la totalitat dels pagaments realitzats en el 1r trimestre
de 2022 i, a totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament a final
del mateix.
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la
Corporació, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la CCAA.
QUART. Legislació aplicable
1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,

per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
2. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
A la vista d'això, emeto el següent
INFORME
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en
la qual s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:
1.
2.
3.
4.

Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors.
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I. Pagaments Realitzats en el Període
Pagaments Realitzats en el Període
Codi Entitat

09-43-003-RR-000
09-43-003-RP-001
09-00-376-CC-000
09-00-392-CC-000

Període Mitjà
Pendent Pagament
(PMPP)(dies)

Entitat

Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)

47,25
12,07
8,34
73,16

Dins període Legal de
Pagament
Nombre
Operacions
329
43
2
49

Import Total

Fora Període Legal de
Pagament
Nombre
Operacions

1.110.797,69
24.760,08
486,30
218.209,67

28
0
0
255

Import Total
616.255,79
0,00
0,00
1.416.503,44

II. Interessos de demora Pagats en el Període:

Codi Entitat

Interessos de Demora Pagats
Dintre del Període

Entitat

Nombre
Operacions
09-43-003-RR-000
09-43-003-RP-001
09-00-376-CC-000
09-00-392-CC-000

Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)

Import Total
0
0
0
0

0
0
0
0

III. Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del

Període:
Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament a Final del Període
Codi Entitat

09-43-003-RR-000
09-43-003-RP-001
09-00-376-CC-000
09-00-392-CC-000

Entitat

Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)

Dins període Legal de
Fora Període Legal de
Període Mitjà
Pagament a Final del Període Pagament a Final del Període
Pendent Pagament
Nombre
Nombre
(PMPP)(dies)
Import Total
Import Total
Operacions
Operacions
37,50
10,16
59,00
32,88

41
8
1
229

469.790,59
10.514,35
460,00
1.935.947,23

21
0
0
5

35.273,08
0,00
0,00
32.461,19

IV. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors

1r trimestre any 2022

PMP
(dies)
32,53

1r trimestre any 2022

44,51

Períodes de PMP inclosos
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consorci Polítiques Ambientals TTEE
(COPATE)
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PUNT 9è.- Expedient 575/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases per a la
selecció de personal laboral temporal: Tècnic Informàtic .
En la plantilla de l’exercici 2022 es va incloure una plaça de Tècnic Informàtica amb la
previsió de completar l’estructura actual dels Serveis informàtic del Consell Comarcal
que presten Serveis d’assistència i assessorament als ens locals de la comarca. La
petició d’assistència s’incrementa anualment i el Consell Comarcal va considerar
imprescindible dotar l’equip informàtic Coamrcal d’un/a tècnic de nivell A2
La previsió de selecció d’aquest/a tècnic/a es planteja ara amb més celeritat i per a
provisió interina atès que un dels professionals de l’àrea d’informàtica ha sol·licitat una
excedència voluntària
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— El Text Refós de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.
— El Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol.
— Els articles 11, i 55 a 61 de el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— L’article 103 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
— L’article 14.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya.
— El text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels
24 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar les bases que regeixen el procés de selecció següent:
Denominació de la plaça
Règim
Unitat/Àrea
Categoria professional
Titulació exigible
Sistema selectiu
Núm. de vacants

Tècnic Informàtic
Personal laboral temporal
Administració General
Tècnica
Grau universitari
Concurs
1

SEGON. Que la Presidència convoqui el procés selectiu, comunicant-ho els
Organismes corresponents que han de formar part del Tribunal] a l'efecte de que
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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 que han de regir el
procés selectiu en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica d'aquest
Consell Comarcal i la convocatòria al DOGC amb referència de la publicació de les
bases, sent la data de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la que
servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies
PUNT 10è.- Expedient 353/2022. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la
plantilla comarcal per inclusió d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a .
La gerència ha informat que arran la el notable increment de sol·licituds d’assistència
tècnica és imprescindible dotar de personal tècnic adequat a l’àrea de serveis tècnics.
Consta en l’informe de gerència la justificació d’aquesta ampliació i la fonamentació de
dotar la plaça com a funcionarial
Consta en l’informe de secretaria la fonamentació jurídica d’aquesta ampliació.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels
24 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

Arquitecte/a tècnic/a
1
Vacant
A2

Modificar la Relació de Llocs de Treball per incloure el lloc següent:
NÚM
LLOC
182

LLOC DE
RELACIÓ
CDGRUP
TREBALL
JURÍDICA
nivellArquitecte/a
Funcionarial A2
21
tècnic/a

CE -€-

FORMA
PROVISIÓ

OCUPACIÓ

6.099,45

C

CO

RESERVA
DISCAPACITAT

TELETREBALL

no

si

SEGON. 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 11è.- Expedient 479/2022. Aprovació, si s'escau, de l’Oferta pública
d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal que s’adjunta com a
Annex, emparada en la Llei 20/2021.
El pressupost comarcal per a l’any 2022, juntament amb la Plantilla d’aquest Consell
Comarcal es va aprovar inicialment pel ple del Consell en la sessió de data
26.11.2021. Es va sotmetre a informació pública per l’edicte publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona de data 2 de desembre de 2021, i no va tenir entrada
cap reclamació al registre d’aquest consell comarcal, per la qual cosa ha esdevingut
definitiu, i s’ha publicat publicat al BOPT de data 18.01.2022.
La gerència ha fet constar que, juntament amb el personal tècnic de l’àrea de recursos
humans i secretaris s’ha elaborat una proposta de places per a l’estabilització de
l’ocupació temporal a l’empara de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, previ anàlisi
pormenoritzat de quines són les places de la Corporació que compleixen els requisits
establerts a la referida normativa.
Aquesta proposta s’ha presentat als representants dels treballadors i han acordat la
seva tramitació.
L’Àrea d’Intervenció ha emès informe favorable en relació amb la incorporació de les
següents places en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de l’ocupació
temporal emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a
la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
FONAMENTS JURÍDICS
L’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
estableix que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació,
ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal.
L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que les necessitats de
recursos humans amb assignació pressupostària que hagin de proveir-se mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació.
D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal de les entitats locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de
cada entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales,
subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral,
que corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels
sistemes reglamentaris.
Els articles anteriors cal posar-los en relació amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre,
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposa que addicionalment a
l’establert en els article 19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos
generales de l’Estat per a l’any 2017, i art. 19.Ú.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, s’autoritza una taxa addicional per
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a l’estabilització de l’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa
estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altra
forma d’organització de recursos humans que estiguin contemplades en les distintes
Administracions públiques i estiguin dotades pressupostàriament, hagin estat
ocupades de forma temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors
a 31 de desembre de 2020.
Sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, les places afectades
pels processos d’estabilització previstos en els articles 19.Ú.6 de la Llei 3/2017, de 27
de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, i 19.Ú.9 de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, seran
incloses dins del procés d’estabilització descrit en el paràgraf anterior, sempre que
hagessin estat incloses en les corresponents ofertes públiques d’ocupació
d’estabilització i arribada la data d’entrada en vigor de la present llei, no haguessin
estat convocades, o havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.
Les ofertes d’ocupació que articulin els processos d’estabilització hauran d’aprovar-se i
publicar-se en els respectius diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022 i seran
coordinades per les Administracions públiques competents.
La publicació de les convocatòries d'aquests processos selectius per a la cobertura de
les places incloses en les ofertes d'ocupació pública haurà de produir-se abans del 31
de desembre de 2022 i la resolució dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de
desembre de 2024.
Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques
hauran de certificar al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria d'Estat de
Pressupostos i Despeses, el nombre de places estructurals ocupades de forma
temporal existent en cadascun dels àmbits afectats
La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre regula la
convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada, per
preveure que les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i
d’acord amb el previst en l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs,
aquelles places que, reunint els requisits establerts en l’article 2.1, haguessin estat
ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de
gener de 2016.
Aquests processos, que es realitzaran per un sol cop, podran ser objecte de
negociació en cadascun dels àmbits territorials de l’Administració de l’Estat,
Comunitats Autònomes i Entitats locals i respectaran, en tot cas, els terminis establerts
en aquesta norma.
Per mandat de la disposició addicional setena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre,
els preceptes continguts en aquesta normativa relatius als processos d’estabilització
seran d’aplicació a les societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials,
fundacions del sector públic i consorcis del sector públic, sense perjudici de
l’adequació, en el seu cas, a la normativa específica.
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La disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que porta per
títol “Identificació de les places a incloure en les convocatòries de concurs” afegeix
que, addicionalment, els processos d’estabilització continguts en la disposició
addicional sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de
naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació,
d’aquesta naturalesa, anterior a l’1 de gener de 2016.
Altrament també cal tenir en compte l’art. 59 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(TREBEP) que disposa que en les ofertes d’ocupació pública es reservarà una quota
no inferior al 7% de les vacants per tal que siguin cobertes entre persones amb
discapacitat, considerant aquestes les definides en l’art. 4.2 del text refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i d’inclusió social, aprovat per Reial
decret 1/2013, de 29 de novembre, sempre que superin els processos selectius i
acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb la realització de tasques, de forma
que progressivament s’arribi al 2% dels efectius totals en cada Administració pública.
L’oferta pública d’ocupació ha de comprendre les places agrupades en dos annexos:
annex I de funcionaris i annex II de personal laboral i amb el contingut a què fa
referència l’apartat tercer de l’art. 56 del Decret 214/1990 dalt indicat.
L’article 54.d) del Decret 214/1990 dalt indicat disposa que Correspon al ple de la
corporació i, si s'escau, a l'òrgan corporatiu màxim de l'entitat local, aprovar l'oferta
pública d'ocupació.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels
24 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal que
s’adjunta com a Annex, emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
Segon. Publicar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal en el
BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, en el
DOGC.
La publicació de la convocatòria per a la cobertura de les places incloses en l'oferta d’ocupació
pública per a l'estabilització de l’ocupació temporal haurà de ser abans del 31 de desembre de
2022 i la seva resolució abans del 31 de desembre de 2024.
Tercer. Notificar aquesta Resolució a les persones treballadores que ocupen les places
incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, que seran
convocades en els termes establerts a la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
Quart. Trametre còpia de l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació
temporal a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Certificar al Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i
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Despeses, el nombre de places estructurals ocupades de forma temporal existent en cadascun
dels àmbits afectats.
Sisè. Proporcionar la informació estadística corresponent als resultats del procés
d'estabilització d'ocupació temporal a través del Sistema d'Informació Salarial del Personal de
l'Administració.

ANNEX
PERSONAL LABORAL:
DENOMINACIÓ

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

CATEGORIA LABORAL

VACANTS

Conductor/a transport adaptat

AP

DE SERVEIS

3

Acompanyant transport adaptat

AP

DE SERVEIS

2

Treballador/a familiar

AP

DE SERVEIS
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Auxiliar Administratiu/iva

C2

AUXILIAR

1

Administratiu/iva de Programa

C1

ESPECIALISTA

1

Tècnic/a de joventut compartit/da

A2

TÈCNIC/A MITJANA

1

Tècnic/a d’habitatge

A2

TÈCNIC/A MITJANA

1

Coordinació Activació Econòmica

A2

TÈCNIC/A MITJANA

1

Tècnic/a dinamitzador/a de projectes

A2

TÈCNIC/A MITJANA

2

Tècnic/a prospector/a

A2

TÈCNIC/A MITJANA

1

Treballador/a social

A2

TÈCNIC/A MITJANA

5

Educador/a social

A2

TÈCNIC/A MITJANA

2

TECNIC MIG SIFE

A2

TÈCNIC/A MITJANA

1

Tècnic/a empreneduria

A2

TÈCNIC/A MITJANA

1

Tècnic/a activació econòmica

A2

TÈCNIC/A MITJANA

1

Pedagog/oga

A1

TÈCNICA SUPERIOR

1

Psicòleg/òloga

A1

TÈCNICA SUPERIOR

3

LLOC DE TREBALL

SISTEMA
SELECTIU

Tècnic/a de joventut compartit/da

concurs

Tècnic/a d’habitatge

concurs

Coordinació Activació Econòmica

concurs

Tècnic/a dinamitzador/a de projectes

concurs

Tècnic/a dinamitzador/a de projectes

concurs

Tècnic/a prospector/a

concurs

Treballador/a social (EBASP)

concurs

Educador/a social (EBASP)

concurs

Educador/a social (EBASP)

concurs

Administratiu/iva de Programa

concurs

Conductor/a transport adaptat

concurs

Conductor/a transport adaptat

concurs

Conductor/a transport adaptat

concurs

Acompanyant transport adaptat

concurs
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Acompanyant transport adaptat

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Treballador/a familiar

concurs

Psicòleg/òloga (SIFE)

concurs

Treballador/a social (SIFE)

concurs

TECNIC MIG (SIFE)

concurs

Psicòleg/òloga (ICIF)

concurs

Treballador/a social (ICIF)

concurs

Auxiliar Administratiu/iva (ICIF)

concurs

Treballador/a Social (EAIA)

concurs

Treballador/a Social (EAIA)

concurs

Pedagog/oga (EAIA)

concurs
concursoposició

Psicòleg/òloga (EAIA)
BAIX EBRE INNOVA, SL
Tècnic/a activació econòmica

Concurs

Tècnic/a empreneduria

Concurs

PUNT 12è.- Expedient 600/2022. Moció de grup comarcal de Junts de suport al
jutges de pau .
Presenta la moció la Sra. Zaragoza, portaveu del grup de Junts com a grup proposant
del text.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans que diu que s’abstindrà
a la votació ja que està d’acord amb l’essència de la moció presentada, ja que els21

jutges de pau ajuden a resoldre conflictes veïnals però a l’hora està totalment en
contra d’altres punts que com sempre intenten criminalitzar al govern de l’estat.
Seguidament intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de
l’Ebre, que diu que un cop més ens trobem que les lleis que proposa el govern de
l’estat per introduir millores necessàries i demanades per la ciutadania del conjunt de
l’estat, com és l’agilització de la justícia, topen amb la legislació catalana, en aquest
cas amb els Jutjats de Pau reconeguts a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
No considerem que sigui una atac a les competències catalanes, sinó que cal
esmenar-ho i que s’obri un espai de diàleg amb el món local i amb el govern de la
Generalitat per garantir la continuïtat dels Jutjats de Pau o la transició cap a un model
de justícia de proximitat que tingui per objectiu resoldre conflictes menors amb celeritat
i eficàcia en l’àmbit municipal.
Considerant que el model dels Jutges de Pau són essencials per la seva proximitat al
món local i pel servei que ofereixen a la nostra ciutadania, des de Movem terres de
l’Ebre votarem a favor de la moció.
En tercer lloc intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC que diu que
s’abstindran en la votació, afegint que l’organització judicial a l’estat ve regulada per
una llei, que s’ha anat fent modificacions però que mai s’ha realitzat un gran canvi,
Aquesta llei estava emmarcada en una societat que res té a veure amb la d’avui en
dia, per això cal realitzar els canvis oportuns, com per exemple, la especialització dels
tribunals per donar una millor resposta a la ciutadania en els diferents temes que es
puguin plantejar.
Afegeix la Sra. Pedret, que la justícia de pau ha tingut un paper fonamental en l’àmbit
municipal, també canvia, i es transformen en la oficina judicial municipal, que tindran
tots els municipis de l’estat que no tindran tribunals d’instància. És a dir, que no només
mantenen les competències que tenen avui en dia els Jutjats de Pau, sinó que
s’incrementaran les seves atribucions.
Per finalitzar la Sra. Pedret, diu els jutjats de pau no desapareixen, sinó que es
transformen i inclús guanyen competències. Per tot l’exposat, la Sra. Pedret diu que
s’abstindran en la votació
I per finalitzar el debat, intervé el Sr. Faura, President i membre del grup comarcal
d’Esquerra que diu que el seu grup dona suport a la moció presentada, ja que a
Catalunya, a diferència que altres zones de l’estat, hi ha molta ruralitat, i això fa que
sigui incomptable d’acord amb el que s’està plantejant la llei actualment, que redueix
costos però també es per eficiència.
Un cop finalitzades totes les intervencions, els membres presents al ple voten la
proposta següent:
El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia
que està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de
pau.
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Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra
de l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no,
a Catalunya.
A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat
caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la
seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes.
Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant
pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt
propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els
jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada
sobretot en la mediació.
Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són
competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil.
La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament
democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i
gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els
jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les
seves responsabilitats.
L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir
aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà la litigiositat
als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç.
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac
directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de
la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per
tant, més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel
grup comarcal de Junts, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb els vots a favor
dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, dels 7 membres presents del grup
comarcal de Junts i dels 2 membres del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre, i
amb l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del PSC i el del membre de
Ciutadans, el ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de
forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones
en la resolució dels conflictes.
Segon.- Insta el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a
la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei
Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya,
les seves funcions.
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Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

PUNT 13è.- Propostes d’urgència
No se’n presenten
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes
El Sr. Castañeda demana la paraula per felicitats a tots els treballadors i treballadores
del consell per haver estat distingits amb el Premi Infoparticipa Transparència amb una
puntuació de 100%, i demana que altres ajuntaments de la comarca prenguin nota.
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14.00 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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