
 

 

ACTA 01/2023 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 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep 
Galbe Mauri, Eladi 
Gaseni i Blanch, Jordi 
Garcia i Maigí, Ivan 
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 gener de 2023, es reuneixen sota la Presidència del 
Sr. Xavier Faura Sanmartín, al saló de plens de l’Ajuntament de Roquetes, els 
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la 
sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del President del 
Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 24 de gener de 2023, sota el següent 
ordre del dia: 
 
Punt 1r.- Acte de reconeixement per la jubilació de la treballadora Sra. Marina 
Labrador Díaz, educadora social. 
 
Punt 2n.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 



 

 

Punt 3r.- Expedient 94/2023. Donar compte de Resolucions de Presidència. 
 
Punt 4t.- Expedient 1195/2022. Aprovació, si s'escau, de les Bases targeta solidaria 
Consell Comarcal Baix Ebre. Convocatòria exercici 2023. 
 
Punt 5è.- Expedient 1193/2022. Aprovació, si s'escau, de les Bases atorgament ajuts 
per atendre situacions d'urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència. 
Convocatòria exercici 2013. 
 
Punt 6è.- Expedient 55/2023. Aprovació, si s'escau, del Pla Estratègic de Subvencions 
2023-2025. 
 
Punt 7è.- Expedient 56/2023. Aprovació, si s'escau, de l'Oferta Pública d'Ocupació 
exercici 2023. 
 
 
Punt 8è.- Expedient 57/2023. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del 
procediment de funcionarització - AUXILIAR ADMINISTRATIU. 
 
 
Punt 9è.- Expedient 47/2023. Aprovació, si s'escau, de les Borsa de tècnic/a del servei 
d’informació i atenció a les dones del Baix Ebre. 
 
 
Punt 10è.- Expedient 916/2022. Aprovació, si s'escau, de la validació de la Relació de 
llocs de treball de COPATE. 
 
Punt 11è.- Expedient 1391/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb la 
Disputació de Tarragona per a l'assistència a fires i la campanya de comunicació. 
 
 
Punt 12è.- Expedient 61/2023. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a Educació 360. 
 
Punt 13è.- Expedient 1348/2022. Aprovació, si s'escau, de les Bases reguladores dels 
Ajuts Individuals de Desplaçament. Convocatòria 2023. 
 
Punt 14è.- Propostes d'urgència. 
 
Punt 15è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
 
Desprès de realitzar l’acte previ de reconeixement de serveis prestats - jubilació – de la 
educadora social, Marina Labrador, 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 2n.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de les sessió anterior, pel fet que 
s’ha distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat 
dels consellers comarcals presents, l’acta 12/2022 de la sessió ordinària de data 30 
de desembre de 2022. 
 
 

 



 

 

Punt 3r.- Expedient 94/2023. Donar compte de Resolucions de Presidència. 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2023-0018 

SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -- 
Expedient 1263/2022 -- P5800043A Consorcio Localret, 
B99344319 HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL -- SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS. ADHESIÓ CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA LOCALRET. -- 

1263/2022 

RP 2023-0017 
SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 50/2023 -- 
47631753H MARTA GIL HOMS -- Contractació d'un treballador 
social a mitja jornada a la ICIF -- Resolució PR/2023/19 

50/2023 

RP 2023-0016 

SIA 2126660 -- 501 COORDINACIÓ SERVEIS SOCIALS -- Expedient 
1196/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de titulat/ada en 
Dret de suport tècnic a l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària 
del Baix Ebre -- Resolució PR/2023/20 

1196/2022 

RP 2023-0015 
SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1026/2022 -- 
Múltiples interessats -- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 1a 
adjudicació -- Resolució PR/2023/14 

1026/2022 

RP 2023-0014 SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1075/2022 -- 
Múltiples interessats -- COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS 
DE MENJADOR, CURS 2022-2023 -- Resolució PR/2023/16 

1075/2022 

RP 2023-0013 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1074/2022 -- 
Múltiples interessats -- BAIXES i ALTES PER TRASLLAT AJUTS 
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2022-2023 -- Resolució 
PR/2023/17 

1074/2022 

RP 2023-0012 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 59/2023 -- 52609634D JOSE MIGUEL MAURI 
CORTIJOS -- Contractacio xofer Tad per suplencia vacances -- 
Resolució PR/2023/18 

59/2023 

RP 2023-0011 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1004/2020 -- 
77835422H CAROLINA PORTAL PORCEL, 43439873A ROGER 
ROVIRA MASANA -- CONTRACTACIÓ TÈCNIC DE GESTIO 
ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANS - ROGER ROVIRA 
MASSANA -- Resolució PR/2023/13 

1004/2020 

RP 2023-0010 

SIA 2165410 -- Expedient 638/2022 -- P4318400A Ajuntament 
Aldea, B16884389 KRONOSPAN TORTOSA SL -- PROCEDIMENT 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - 
KRONOSPAN TORTOSA SL, ANNEX I -- 

638/2022 

RP 2023-0009 SIA 2126680 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 604/2022 -- 
Múltiples interessats -- EXECUCIO INSTAL.LACIO FOTOVOLTAICA 
PER A L'EDAR DE L'AMPOLLA. OBRA -- Resolució PR/2023/10 

604/2022 



 

 

RP 2023-0008 

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 359/2021 -- 
47936440R MARTA PAULINO ANDREU -- Contractació   
treballador social interina a mitja jornada per a la ICIF Sra. 
Marta Paulino -- Resolució PR/2023/11 

359/2021 

RP 2023-0007 
SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 19/2023 -- 
47936440R MARTA PAULINO ANDREU -- Contracte d'un 
treballador social a la ICIF, funcionarí interi o contracte laboral 
d'interinatge (jornada sencera) -- Resolució PR/2023/12 

19/2023 

RP 2023-0006 
SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 8/2023 -- 
47859533Y ARIADANA LAURA CASTAÑEDA CABALLÉ -- 
Contractació educador/a social Seaia -- Resolució PR/2023/6 

ag-23 

RP 2023-0005 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
869/2022 -- Múltiples interessats -- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
FPO DUAL CONVOCATÒRIA 2022 -- Resolució PR/2023/7 

869/2022 

RP 2023-0004 SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1375/2022 -- 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 3a adjudicació -- 

1375/2022 

RP 2023-0003 

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1801/2018 -- 
Múltiples interessats -- CONTRACTE DE SERVEIS - EXPLOTACIÓ, 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 
EN ALTA DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE -- Resolució 
PR/2023/5 

1801/2018 

RP 2023-0002 

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1326/2022 -- 
52608163X CRISTINA MULET CASANOVA, 35035846S JOSEPA 
VILARASAU CAMPS -- SUBSTITUCIONS VACANCES NADAL 2022 -
- Resolució PR/2023/2 

1326/2022 

RP 2023-0001 SIA 2165373 -- 110 PERSONAL -- Expedient 25/2023 -- 
47822919P MERITXELL BAIGES SABATE -- Excedència voluntària 
Meritxell Baiges Sabaté - Educadora social SIS (12-1-2023) -- 

25/2023 

RP 2022-0451 

SIA 2126660 -- Expedient 969/2022 -- Múltiples interessats -- 
BORSA DE TECNIC/A DE PROJECTES EUROPEUS, COOPERACIÓ I 
ALTRES MATÈRIES TÈCNIQUES  NIVELL A2 -- Resolució 
PR/2022/216 

969/2022 

RP 2022-0450 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1355/2022 -- 47821064Q OLÍVIA CURTO MACHÍ -- 
Contractació Psicòleg/òloga Ebasp -- Resolució PR/2022/217 

1355/2022 

RP 2022-0449 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1356/2022 -- 52601211G MARGA CASANOVA 
GILABERT -- Contractació Terapeuta Eaia -- Resolució 
PR/2022/218 

1356/2022 

RP 2022-0448 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO 854/2022 

RP 2022-0447 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 122/2021 -- 47821064Q OLIVIA CURTO MACHI -- 
Contractació Olivia Curto Machi, substitució reducció jornada 
Cinta Valmaña, psicologa SIS -- Resolució PR/2022/215 

122/2021 



 

 

RP 2022-0446 
SIA 2126751 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1237/2022 -- 
RESOLUCIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST EXERCICI 
2023 -- 

1237/2022 

RP 2022-0445 

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1419/2022 -- 47627266Q SÒNIA MELERO PIÑOL -- 
CONTRACTACIÓ TÈCNICA DINAMITZADORA SONIA MELERO EN 
EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. 
CONVOCATÒRIA 2022 -- Resolució PR/2022/200 

1419/2022 

RP 2022-0443 

SIA 2165353 -- 210 TRESORERIA -- Expedient 1418/2022 -- 
X06562009V OLENA NESTERYUK, 47825539Y SANDRA PINO 
CHAVARRIA -- Gratificacions per serveis extraordinaris del 
personal de neteja 2022 -- Resolució PR/2022/198 

1418/2022 

RP 2022-0444 

SIA 2165353 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1036/2022 -- 
47936004W JOSEP BRUNET JARDI -- Gratificacions per treballs 
tècnics realitzats en altres administracions -- Resolució 
PR/2022/197 

1036/2022 

 
 
Punt 4rt.- Expedient 1195/2022. Aprovació, si s'escau, de les Bases targeta 
solidaria Consell Comarcal Baix Ebre. Convocatòria exercici 2023. 
 

El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Drets Socials de la Generalitat 
de Catalunya han signat el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i  altres programes relatius 
al benestar social. Aquest  inclou a la Fitxa núm.1: Ajuts d’urgència social.  

Aquest Pla inclou una línia dina l’àrea d’atenció a les persones, anomenada “ajuts per 
a situacions d’urgència social mitjançant la targeta solidària”, amb l’objectiu de prestar 
un suport efectiu en la cobertura de les necessitats bàsiques de persones o famílies 
del Baix Ebre en situació de risc de vulnerabilitat o d'exclusió social.  

Amb l’aprovació de les bases reguladores dels ajuts Targeta Solidaria es pretén:   

 

• Garantir l’accés a aliment fresc a persones que es troben en situació de 
pobresa o vulnerabilitat social per tal de garantir un alimentació de qualitat, equilibrada 
i saludable. 

• Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d'ajuts econòmics per 
l’alimentació que s'atorguen a persones vulnerables sense recursos per part dels 
serveis socials locals.  

• Desenvolupar estratègies d’atenció a les necessitats alimentaries que evitin 
l’estigmatització dels beneficiaris de la targeta, en poder escollir lliurement els aliments 
de la seva preferència en establiments normalitzats. 

• Garantir els drets basics i humans des de la generació de polítiques de foment 
de l'autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones. 
 
Vist l’informe de secretaria amb esment al quòrum necessari per a l’adopció de l’acord, 
la JUNTA GENERAL per unanimitat dels presents adopta els següents ACORDS: 
 
 
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 al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, s’adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar les BASES REGULADORES DELS AJUTS  PER A SITUACIONS 
D’URGÈNCIA SOCIAL MITJANÇANT LA TARGETA SOLIDÀRIA DEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE, que s’adjunten. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases 
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de 
l’anunci anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa 
l’article 124 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que 
si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’acord exprés. 
 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per tal de resoldre la 
convocatòria anual d’aquests ajuts, d’acord amb les bases aprovades ple plenari, així 
com per la signatura de tots els documents necessari per l’efectivitat de l’acord. 
 
Punt 5è.- Expedient 1193/2022. Aprovació, si s'escau, de les Bases atorgament 
ajuts per atendre situacions d'urgència puntuals i necessitats bàsiques de 
subsistència. Convocatòria exercici 2013. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Drets Socials de la Generalitat 
de Catalunya han signat el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i  altres programes relatius 
al benestar social. Aquest  inclou a la Fitxa núm.1: Ajuts d’urgència social.  
 
La urgència social és la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, 
extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic 
d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat 
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no 
disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions 
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 
 
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per 
poder atendre adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 
13/2006), que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 
 
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 al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, s’adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per atendre 
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, amb el text 
annex. 
 
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases 
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de 



 

 

la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de 
l’anunci anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa 
l’article 124 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que 
si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’acord exprés. 
 
Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per tal de resoldre la 
convocatòria anual d’aquests ajuts, d’acord amb les bases aprovades ple plenari 
 
Punt 6è.- Expedient 55/2023. Aprovació, si s'escau, del Pla Estratègic de 
Subvencions 2023-2025. 
 
1. L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
disposa: 

 
“Els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposin 
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas a l'acompliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària” 
 
 
Aquest precepte té caràcter bàsic, per la qual cosa tots els ens locals que pretenguin 
atorgar subvencions han d'aprovar el seu corresponent Pla Estratègic de 
Subvencions. 

 
Aquesta norma, en l’article 8.3 també estableix quins han de ser els principis que 
han de regir en la gestió de les subvencions: 

 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant. 

c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
 
2. Un dels principis que regeix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, és el de la transparència que, juntament amb la gran varietat 
d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de forma directa en un increment 
dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 
 
En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar 
les distorsions i les interferències que poguessin afectar el mercat, a més de facilitar 
la complementarietat i la coherència de les actuacions de les diferents 
Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 

 
Per millorar l'eficàcia, es preveu en la Legislació que es procedeixi a elaborar un Pla 
Estratègic de Subvencions, com a instrument d'organització de les polítiques 
públiques que té com a finalitat el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès 
social o de promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i amb caràcter 
previ al naixement de les subvencions, amb la finalitat d'adequar les necessitats a 
cobrir mitjançant les subvencions amb els recursos disponibles. 
 
El Consell Comarcal ha previst establir anualment subvencions a les àrees de la 
seva competència: 

 
Atenció a les persones : joventut, associacionisme i participació ciutadana 



 

 

 
Cultura: activitats culturals, promoció de les arts, xarxes socials…. 
 

Foment econòmic: promoció econòmica 
 
Ensenyament: alumnes primària, secundaria i Batxillerat 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la ,  la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 24 membres presents al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions de del Consell 
Comarcal del Baix Ebre 2023-2025, que tot seguit es transcriu. 
 
Segon. Exposar al públic aquest acord i aquest document mitjançant edicte al Tauler 
d’anuncis electrònic, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial 
de la Generalitat per tal que durant un període de 30 dies es puguin presentar les 
al·legacions i/o consideracions que es creguin oportunes. 
 
 
Punt 7è.- Expedient 56/2023. Aprovació, si s'escau, de l'Oferta Pública 
d'Ocupació exercici 2023. 
 
El Ple del Consell Coamrcal del Baix Ebre, en la sessió de data 25.11.2022, va aprovar 
inicialment el Pressupost comarcal de l’exercici 2023 que va entrar en vigor en data 
01.01.2023 per esdevenir definitiu. Juntament amb el pressupost es va aprovar la 
plantilla i també en la mateixa sessió la Relació de llocs de treball de l’exercici 2023. 
 
Vist que en la citada Plantilla i corresponent Relació de Llocs de treball figuren vacants 
i dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera 
necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis comarcals. 
  
Vist l'Informe de Gerència, en el qual es detallen les places vacants que podrien ser 
objecte d'Oferta Pública d'Ocupació i el motiu que sustenta la seva inclusió . 
  
Vist l'informe de secretaria i d'Intervenció en el qual es verifica el compliment de la 
legalitat i normativa aplicable.  
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la ,  la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació i Hisenda 
, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents al 
Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, s’adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l'Oferta d'ocupació pública del Consell Comarcal del Baix Ebre per a 
l'any 2023, que conté els llocs de treball que seguidament es detallen. 
  
SEGON. Publicar l'Oferta d'ocupació pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, 
així com a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal,  en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  
TERCER. Que la Presidència del Consell Comarcal convoqui les places ofertes en 
execució de la present Oferta d'Ocupació Pública dins del termini improrrogable de tres 
anys a comptar des de la seva data de publicació. 



 

 

  
 
Punt 8è.- Expedient 57/2023. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores 
del procediment de funcionarització - AUXILIAR ADMINISTRATIU. 
 
En la RLT del Consell Comarcal del Baix Ebre figura el lloc número 80 AUXILIAR 
ADMINISTRATIU a qui se li assignen, entre d’altres, les funcions de registrar l’entrada 
i sortida de documents 
 
Totes les administracions públiques han de tenir un registre, o un altre sistema 
equivalent, en què constin els funcionaris habilitats (art. 12.3 de la Llei 39/2015). 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha de regular aquesta habilitació de personal 
funcionari, per la qual cosa ha d’ocupar la plaça de funcionari que ha de desenvolupar 
aquestes funcions. 
En l'Oferta d'Ocupació Pública de l’exercici 2022, figura la plaça: 
 
2. Denominació de la plaça segons plantilla: auxiliar administratiu 
Número plaça: 80  
Adscripció: Àrea Secretaria  
Règim jurídic: funcionarial  
Caràcter: de carrera 
Escala: administració general 
Subescala: auxiliar 
Classe: auxiliar 

Grup de classificació: grup C, subgrup C2, segons la classificació professional del 
personal funcionari de carrera que efectua l’article 76 i la disposició transitòria 
tercera.2 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 

Sistema selectiu: concurs oposició  

Torn: promoció interna creauada  

Núm. de places convocades: 1 . 

 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la ,  la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 24 membres presents al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
s’adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del concurs-oposició restringit per a 
accés a la condició de funcionari del personal laboral del Consell Comarcal del Baix 
Ebre 

 
SEGON. Que la Presidència convoqui les proves, comunicant-ho a l’EAPC a l'efecte 
de que designin els membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida 
convocatòria. 

 
TERCER. Publicar 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 
 
QUART. Publicar un extracte de la convocatòria en el DOGC i en el Butlletí Oficial de 
l'Estat, sent la data d'aquest anunci la que servirà per al còmput del termini de 
presentació d'instàncies. 



 

 

 
Punt 9è.- Expedient 47/2023. Aprovació, si s'escau, de les Borsa de tècnic/a del 
servei d’informació i atenció a les dones del Baix Ebre -. 
 
El coordinador de serveis socials ha informat que  el Consell Comarcal del Baix Ebre 
i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya han signat el 
Conveni Siad 2022-2025.  El Conveni programa incorpora les següents fitxes amb 
dotació de personal:  
 
Fitxa 01 – Tècnic/a Servei Informació i Atenció a les Dones 
Que en l’actualitat no disposa de borsa de treball amb aquest perfil, per això, informo 
a Presidència als efectes de l’aprovació de les bases de la borsa de Tècnic/a Servei 
Informació i Atenció a les Dones pel Siad 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la ,  la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 24 membres presents al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
s’adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores del procediment  per a la formació d’una 
borsa de treball d’empleats públics de tècnic/a del Servei d’Informació i Atenció a les 
dones -funcionari interí o contracte laboral d’interinatge- del Consell Comarcal del 
Baix ebre 

 
SEGON. Que la Presidència convoqui les proves, comunicant-ho a l’EAPC a l'efecte 
de que designin els membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida 
convocatòria. 

 
TERCER. Publicar 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  

 
QUART. Publicar un extracte de la convocatòria en el DOGC, sent la data d'aquest 
anunci la que servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies. 
 
 
Punt 10è.- Expedient 916/2022. Aprovació, si s'escau, de la validació de la 
Relació de llocs de treball de COPATE. 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball del Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre que incorpora les retribucions complementàries 
derivades de la valoració de llocs de treball.  
 
SEGON. Sotmetre aquest document a informació dels treballadors durant un termini 
de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest acord en 
la seu electrònica del Consorci per tal que es puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments.  
 
TERCER. Traslladar aquest document al Consell Comarcal del Baix Ebre, 
administració a la qual està adscrita COPATE per tal que validi el document i/o 
manifesti les seves consideracions.  
 
QUART. Un cop es disposi de les al·legacions i de l’informe del Consell Comarcal del 
Baix Ebre es traslladarà a la Junta General per a l’aprovació definitiva, si s’escau 

 



 

 

 
El document tramés ha esta avaluat pels serveis comarcal i secretaria ha informat: 
 
1.“A la vista del document presentat per la gerència de COPATE a la gerència del 
Consell Comarcal del Baix Ebre s’han donat els següents elements: 
a) La metodologia utilitzada ha estat la mateix que ha utilitzat el Consell Comarcal del 
Baix Ebre en la seva valoració de llocs de treball 
b) El valor assignar en euros per punt ha estat el mateix que ha utilitzat el Consell 
Comarcal del Baix Ebre en la seva valoració de llocs de treball 
 
Vist el document presentat es pot concloure que presenta EQUIVALÈNCIA respecte: 
- la valoració del Consell Comarcal del Baix Ebre en els elements de valoració 
- el preu atorgat al valor punt” 
 
2. No existeix un imperatiu legal específic que determini la competència en la 
confirmació/valoració de les relacions de llocs de treball de les administracions 
públiques que s'adscriuen a altres entitats locals. No obstant això, resulta prou 
manifest que en tot cas la competència per a la creació, valoració i modificació de la 
relació de llocs de treball és del Ple; per tant, en el present cas, es recomana que la 
Relació de Llocs de treball remesa per l'administració adscrita al Consell Comarcal 
del Baix Ebre, es realitzi a través d'acord del Ple i que, posteriorment s'ordeni la 
publicitat en el Butlletí Oficial de la Província de la relació completa de llocs de 
treball, amb les fitxes dels llocs de treball que s'integren a la Corporació 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la ,  la Comissió Informativa 
Comarcal de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 24 membres presents al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Validar el document de la Relació de llocs de treball de COPATE aprovat per 
la Junta General de data 17.11.2022 atès que la metodologia utilitzada ha estat la 
mateix que ha utilitzat el Consell Comarcal del Baix Ebre en la seva valoració de llocs 
de treball i el el valor assignar en euros per punt ha estat el mateix que ha utilitzat el 
Consell Comarcal del Baix Ebre en la seva valoració de llocs de treball 
 
El document presentat es pot concloure que presenta EQUIVALÈNCIA respecte: 
- la valoració del Consell Comarcal del Baix Ebre en els elements de valoració 
- el preu atorgat al valor punt 
 
 
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres 
de l’Ebre per tal que produeixi l’efecte corresponent i apliqui el contingut de la Relació 
de Llocs de Treball. 
 
Tercer. Si en la tramitació final del document es produeixen aportacions i/o altres 
circumstàncies que modifiquen el contingut del document, COPATE traslladarà al 
Consell Comarcal del Baix Ebre les actuacions realitzades per tal d’avaluar la seva 
afectació en el document. 
 
 
 
 
 



 

 

Punt 11è.- Expedient 1391/2022. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar 
amb la Disputació de Tarragona per a l'assistència a fires i la campanya de 
comunicació. 
 
La Diputació de Tarragona, d’acord amb l’article 36.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local té competència en matèria de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social del territori provincial. 
 
Els municipis, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local, són competents per a la promoció de les activitats que satisfacin les 
necessitats de la comunitat i en especial la promoció de l’activitat turística d’interès i 
àmbit local. 
 
La participació en les fires especialitzades, nacionals i estatals és una de les línies 
bàsiques de promoció turística del territori. Al mateix temps, les campanyes de 
publicitat i comunicació multi-canal són un dels instruments més eficaços per donar a 
conèixer els atractius turístics del nostre territori en els mercats emissors més 
importants. 
 
Les organitzacions han de considerar el valor afegit que suposa la coordinació i la 
integració d’esforços davant objectius comuns tenint en compte que les sinergies 
generades es tradueixen en una més elevada eficàcia de les accions, una major 
notorietat i una millor gestió dels recursos i del temps. 
 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana de Turisme 
signen anualment un conveni bilateral que dona cobertura a la participació de les 
entitats signats en aquelles accions de promoció liderades per l’Administració 
Autonòmica. 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la ,  la Comissió Informativa 
Comarcal d’Ensenyament,  Joventut, Cultura i Turisme, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents al Ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni per a la participació conjunta i coordinada al programa de 
fires i a les campanyes de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona de les Terres de l’Ebre i diferents administracions del territori, que s’annexa. 
 
 
Segon. Facultar a la vicepresidència primera del Consell Comarcal per a la signatura 
del conveni i a la Presidència per a la signatura d’altres documents que siguin 
necessaris per l’efectivitat de l’acord. 
 
Tercer. Traslladar l’acord als serveis econòmics de la corporació per a la seva 
fiscalització 
 
Quart. Traslladar aquest acord al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
 
Punt 12è.- Expedient 61/2023. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a Educació 
360. 

 
La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de 
Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360.  
 



 

 

L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació 
i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits 
educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, 
sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.  
 
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, 
entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com 
centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la 
innovació educativa.  
 
L’Aliança Educació 360 ha realitzat una crida a la participació dels ens locals, 
institucions públiques i entitats de la societat civil, fixant com a criteris per a la seva 
adhesió que assumeixin expressament tant el manifest com els compromisos dels 
participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament d’iniciatives d’Educació 
360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques 
d’interlocució amb l’Aliança Educació 360. 
 
El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la ,  la Comissió Informativa 
Comarcal d’Ensenyament,  Joventut, Cultura i Turisme, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents al Ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els 
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de l’Aliança 
Educació 360 (vegeu www.educacio360.cat).  
 
Segon. Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre territori.  
 
Tercer. Nomenar el Sr. David Poy Martínez com a representant polític i la Sra. Eva 
Blanch Albesa com a referent tècnic, per tal que actuïn com a interlocutors amb els 
responsables de l’Aliança Educació 360. 
 
Quart. Facultar a la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents que siguin necessaris per l’efectivitat de l’acord. 
 
Cinquè. Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança d’Educació 360 
 
Punt 13è.- Expedient 1348/2022. Aprovació, si s'escau, de les Bases 
reguladores dels Ajuts Individuals de Desplaçament. Convocatòria 2023. 

 
Atès que en aplicació del DECRET 219/1989, d’1 d’agost, que estableix la delegació 
de determinades competències en matèria d’ensenyament, entre les quals 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 menjador i els ajuts de menjador en 
favor de les famílies de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Ebre va assumir, 
mitjançant el corresponent conveni, les competències esmentades. 
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, 
especifica que en aquells casos en què no sigui possible la creació d’un servei escolar 
de transport, s’establiran assignacions individualitzades a les famílies per tal 
d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats 
 



 

 

El Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la ,  la Comissió Informativa 
Comarcal d’Ensenyament,  Joventut, Cultura i Turisme, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, per unanimitat dels 24 membres presents al Ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, s’adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar les Bases per a la concessió d’ajuts directes individuals de 
desplaçament per a l’alumnat matriculat en centres educatius de la  comarca del Baix 
Ebre, sostinguts amb fons públics, que s’annexen. 
 
Segon-  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases 
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de 
l’anunci anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa 
l’article 124 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que 
si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’acord exprés. 
 
Tercer- Facultar la Presidència del Consell Comarcal per tal de resoldre la 
convocatòria anual d’aquests ajuts, d’acord amb les bases aprovades ple plenari, així 
com per la signatura de tots els documents necessari per l’efectivitat de l’acord. 
 
Quart- Trametre aquest acord a tots els centres d’ensenyament obligatori de la 
comarca del Baix Ebre. 

 
Punt 14è.- Propostes d'urgència. 
 

No se’n presenta cap. 
 
 

Punt 15è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 

 
La Sra. Zaragoza, portaveu el grup comarcal de Junts, pregunta sobre la instal·lació 
de punts de recarrega que instal·larà el Consell Comarcal del Baix Ebre en punts de 
la comarca, i destaca que no s’ha informat en cap comissió informativa i que ho ha 
sabut per les xarxes socials. 
 
El Sr. Faura li explica que va en dos punts de la via verda com són Roquetes i 
Aldover i un altre al viver d’empreses a Camarles, que se’n havia d’instal·lar un a 
l’estació de Benifallet però finalment no ha pogut ser així. 
 
La Sra. Zaragoza afegeix que seria interessant també instal·lar-ne un a Ebreterra al 
qual el Sr. Faura li diu que es una proposta i que no descarta posar-lo allí també. 
 
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 13:45 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. 
 


