MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
A Tortosa, sent les 14:00 hores del dia 26 de juny de 2020, amb tots els seus
membres a la comarca del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Xavier
Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en
primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per
Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 22 de juny
de 2020, sota el següent ordre del dia:
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Arasa Pascual, Francesc
Aviño i Martí, Roger
Borràs i Vicente, Virginia
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Casals Vilaubí, Maria Jesús
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Jordan Farnós, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Roig Montagut, Enric
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Zaragoza Vallés, Sandra

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Consellers:

ACTA DEL PLE

XAVIER FAURA SANMARTIN (2 de 2)
President
Data Signatura: 03/08/2020
HASH: a3cb16f3206108b526a6d6c59a08875f

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 03/08/2020
HASH: f03419fb2a4e3a95eb82ca0b2a8bb077

ACTA 05/2020 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior .
PUNT 2n.- Expedient 675/2020. Donar compte de resolucions de Presidència
PUNT 3r.- Expedient 649/2020. Aprovació, si s'escau, del model de Conveni a signar
amb els Ajuntament de la Comarcal per a implementació del DISPOSITIU
D'INSERCIO LABORAL. Any 2020
PUNT 4rt.- Expedient 596/2020. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de subvenció
del PROGRAMA 30 PLUS. Convocatòria 2020.
PUNT 5è.- Expedient 1968/2019. Aprovació, si s'escau, de canvi de representant a la
Societat Baix Ebre Innova, SL.

PUNT 9è.- Expedient 647/2020. Aprovació, si s'escau, de les Bases i convocatòria
dels Premis Recerca, any 2020.
PUNT 10è.- Expedient 669/2020. Moció del grup Movem TTE de rebuig a l'aprovació
d'un transvasament a Cantàbria i per la convocatòria de la comissió per a la
sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
PUNT 11è.- Expedient 670/2020. Moció del grup Movem TTE per proposar que la seu
central de l'agència del patrimoni natural i de la biodiversitat de Catalunya es situï a les
Terres de l'Ebre.
PUNT 12è.- Expedient 677/2020. Moció del grup d'Esquerra Republicana al CCBE de
suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial.
PUNT 13è.- Expedient 678/2020. Moció del grup d'Esquerra Republicana al CCBE en
commemoració del 28J, dia internacional de l'alliberament o l'orgull LGTBI.
PUNT 14è.- Propostes d'urgència
PUNT 15è.- 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.
Abans d’iniciar el debat i votació dels punts de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura
de la Declaració Institucional amb motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de
l’Orgull LGBTI
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PUNT 8è.- Expedient 455/2020. Aprovació, si s'escau, de la modificació de les bases
reguladores dels Ajuts Individuals de menjador, curs 2020-2021.

ACTA DEL PLE

PUNT 7è.- Expedient 546/2020. Aprovació, si s'escau, del model de conveni a signar
amb les Associacions de Famílies d'Alumnes per a gestió del menjador escolar.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

PUNT 6è.- Expedient 648/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i
convocatòria del procés selectiu de borsa de treball de Tècnic de Gestió Administrativa
- Recursos Humans.

Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull
El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en
record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de
1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir
prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i
va néixer el moviment d’alliberament LGTBI.

I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional
LGBTI fa públiques en el seu manifest:
El rebuig de la decisió del Tribunal Suprem del passat 1 de juny que prohibeix als
ajuntaments penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí; la limitació de la llibertat que en
el Registre Civil encara impedeix el registre de les famílies homoparentals o el canvi
de nom de les persones trans*; que des de Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i
la protecció de manera especial d’aquelles persones LGTBI que es troben en
situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regularització de la
seva situació legal.
Cal avançar també de la mà de totes les administracions catalanes, en la formació
específica pel professorat de la diversitat i de la realitat LGTBI, que permeti la creació
d’espais segurs i de confiança per l’alumnat LGTBI, respectuosos i lliures d’LGTBIfòbia, i la modificació de tots els impresos i formularis administratius de caràcter
sexista i/o binarista.
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I també, com a institució, des del Consell Comarcal del Baix Ebre volem reivindicar i
defensar els drets del col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a
casa nostra, fem una crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals
que tenen al seu abast en el nostre municipi i comarca, i convidem a tota la ciutadania
a que s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la
fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, ja que el respecte envers els
altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no sols dels col·lectiu discriminats.
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Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI
amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI), desplegats
a tot el territori, que des de la proximitat s’han convertit en punt d’informació,
assessorament, recolzament de les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on
estan pivotant les polítiques públiques LGBTI transversals, independentment de que
aquestes visquin en una gran ciutat o en el poble més petit.

ACTA DEL PLE

Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha
obligat a recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i això ha
permès observar quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu
àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la
immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva identitat o
orientació sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en
especial de persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a les
xarxes socials i algun cas puntual en espais púbics.

En el camp de la salut cal garantir el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes
i als homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.
Cal continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones
TRANS*, implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya
per facilitar els processos de transició arreu.

Finalment, continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats i
traduint els seus articles en accions, protocols i Plans executius de polítiques
públiques d’una manera integral on totes les administracions i la societat civil trobin els
espais en comú per fer-ho possible.
Per part del Consell Comarcal del Baix Ebre assumim el compromís de visibilitzar el
28 de juny i mantenir, la resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se,
expressar-se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull.
I a aquests efectes, aprovem aquesta declaració en data 26 de juny de 2020
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24
consellers comarcals, l’acta 03/2020 de la sessió ordinària de data 24 d’abril de 2020.
PUNT 2n. Expedient 675/2020. Donar compte de resolucions de Presidència.

Nom
RP 2020-0151

RP 2020-0150

RP 2020-0149

Resum
SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
664/2020 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES MAIG 2020 -SIA 2165352 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient
664/2020 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES PERSONES MAIG 2020 -SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient
593/2020 -- Múltiples interessats -- PAGAMENT AJUTS
LLARS D'INFANTS, CURS 2019-2020 --

Expedient
664/2020

664/2020

593/2020
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Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és
menor i a més està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir
serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de
l’administració de proximitat.

ACTA DEL PLE

Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets de la
resta de ciutadania, la creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les
persones grans LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb
serveis, etc.) així com la formació de les persones que treballin amb persones grans i
dependents.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Promoure i fomentar de manera activa la visibilitat i apoderament de les dones
Lesbianes que, tot i realitzar una important tasca dins les associacions, sovint són
invisibilitzades com a lesbianes darrere de les inicials LGTBI així com les persones
Bisexuals que, tot i representar un alt percentatge de la població LGTBI, no tenen veu
pròpia dins les organitzacions LGTBI. Les persones no binàries també han de poder
ser reconegudes per la societat en els documents i en els espais de participació.

RP 2020-0145

RP 2020-0144

RP 2020-0143

RP 2020-0142

RP 2020-0141

RP 2020-0140

RP 2020-0139

RP 2020-0138
RP 2020-0137
RP 2020-0136
RP 2020-0135

Expedient 638/2020 -- CONTRACTE TÈCNIC DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA - CONTRACTACIÓ PÚBLICA ADSCRIPCIO A COPATE -- Míriam Biosca Sancho
SIA 2165366 -- Expedient 585/2020 -- 52606589T
IMMACULADA CONCEPCION ZAFRA FERNÁNDEZ -reincorporació a jornada completa Imma Zafra Fernández
01-07-2020 -SIA 2126682 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS
-- Expedient 613/2020 -- Contractació Olivia Curto MachiPsicòloga Servei Intervencio socioeducatiu-substitució
Cinta Valmaña -SIA 2165359 -- 450 TURISME -- Expedient 620/2020 -B43957745 FILMS NOMADES GS SOCIEDAD LIMITADA
-- Autorització Acces Via Verda per activitats -110 PERSONAL -- Expedient 1481/2018 -- 47820284H
AFRICA TRILLA ESPINOS, 47820284H ÀFRICA TRILLA
ESPINÓS -- Reducció 1/3 jornada Àfrica Trilla per cura de
filla menor a partir del 01-06-2018 -SIA 2126638 -- Expedient 114/2019 -- Contractacio
educador social Servei Diurn-Gustau Porres -SIA 2126598 --expedient 554/2020 -MESURES DEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER FER
FRONT A LA CRISI COVID-19 -- SUSPENSIÓ TAXA
SERVEIS TURÍSTICS
SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 559/2020
-- Pagament AIM curs 2019/2020, febrer i març. -SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 578/2020
-- AID curs 19/20, 2a. adjudicació -SIA 2126638 -- Expedient 465/2020 -- PRESTACIONS
D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2020 -SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 552/2020
-- 4a. modificació de crèdit per aplicació de superàvit a
despeses COVID --

109/2019
1931/2019
638/2020

585/2020

613/2020

620/2020

1481/2018

114/2019

554/2020
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RP 2020-0146

SIA 2126638 -- Expedient 109/2019 -- Amplació contracte
treballadora social Ebasp Nuria Vidal Ferrando -Servei d'Inervenció Socioeducativa . Servei a roquetes
estiu 2020. Costos

1957/2019

559/2020
578/2020
465/2020
552/2020

PUNT 3r. Expedient 649/2020. Aprovació, si s'escau, del model de Conveni a
signar amb els Ajuntament de la Comarcal per a implementació del
DISPOSITIU D'INSERCIO LABORAL. Any 2020.
En el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, el Govern pretén intervenir en la
comarca del Baix Ebre i sis comarques més: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès, la
Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Montsià, amb l’objectiu de promocionar el
desenvolupament econòmic local i la creació d’ocupació, i estableix que per fer front a
les desigualtats territorials s’han de dur a terme serveis i programes adreçats a la
generació d’ocupació, la creació d’activitat empresarial, i la dinamització i l’impuls del
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RP 2020-0147

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

ACTA DEL PLE

RP 2020-0148

desenvolupament econòmic local, de manera que sigui possible desenvolupar un
entorn que afavoreixi la dinamització socioeconòmica de la comarca.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat una sol·licitud de subvenció en el
marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” durant el 2019, per a la realització del
projecte anomenat “Pla d’Execució Anual del Projecte “Treball a les 7 comarques: Baix
Ebre Avant” per al període 2019-2020”, d’acord amb la resolució TSF/1850/2019, de
26 de juny, per a la qual sobre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de
subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de
reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”.

-S’ha millorat i/o ampliat la presència a cada municipi i EMD en funció de
l’afluència d’usuaris demandants d’aquest servei respecte l’any anterior.
Per aquests motius, és necessari procedir a la signatura, amb cada municipi i EMD de
la comarca, del corresponent conveni de col·laboració per continuar amb el
desplegament del funcionament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’activació econòmica i esports i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca i EMD’s, per desplegar el funcionament del
dispositiu d’inserció sociolaboral, que seguidament es transcriu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AJUNTAMENT DE ----------------------------------- PER DESPLEGAR EL FUNCIONAMENT DEL
DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE DINTRE DEL PROJECTE BAIX
EBRE AVANT
Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de
suport al desenvolupament local i cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, del Ministeri
de Treball, Migracions i Seguretat Social, a l’empara de la Resolució TSF/1850/2019, de 26 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions
destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i
econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”.

Tortosa (Baix Ebre), juny del 2020
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-S’ha ampliat el nombre de tècnics que es destinaran a prestar el servei del
dispositiu d’inserció sociolaboral per poder donar assistència a cada
Ajuntament i EMD

ACTA DEL PLE

Després de tres anys de funcionament del dispositiu d’inserció sociolaboral és
continua amb la necessitat de consolidar-lo i donar continuïtat del servei a tots els
municipis i EMD’s de la comarca i continuar amb la tasca iniciada l’any 2017, millorant
el marc de col·laboració amb Ajuntaments i EMD’s de la comarca, on concretament:

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

El passat 17 de desembre de 2019 el SOC va comunicar la resolució favorable del
projecte anomenat “Pla d’Execució anual Baix Ebre Avant 2019-2020” dintre del qual
s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre amb
un cost total de 265.521,26€ per donar un servei de suport a les

REUNITS
D’una part, el senyor Francisco Javier Faura Sanmartí, President del Consell Comarcal del Baix
Ebre, amb seu al carrer Barcelona, 152 de Tortosa.
De l’altra part, el/la senyor/a ----------------, Alcalde/ssa de l’Ajuntament --------------, en endavant
l’Ajuntament, amb seu a ------------REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i es reconeixen capacitat mútua
per signar el present conveni d’acord amb els respectius acords.
Ambdós:

Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la
comarca del Baix Ebre i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen des
de l’any 2013 el projecte Baix Ebre Avant, en el marc de la convocatòria del SOC dintre dels
Programes de suport al desenvolupament local, i en el marc del projecte “Treball a les 7
comarques”
Que en data 16 de setembre de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va sol·licitar una
subvenció al SOC en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, amb l’adhesió de tots
els Ajuntaments i EMD’s de la comarca, 13 agents socials i econòmics públics i privats, i 114
empreses privades a títol individual.
Que en data 17 de desembre de 2019 s’ha comunicat per part del SOC la resolució favorable
del projecte anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 2019-2020”, dintre del qual
s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre amb un cost
total de 265.521,26€
Baix Ebre Avant, és un projecte ocupacional i de desenvolupament local que per una banda
dona suport al teixit productiu de tota la comarca amb el desplegament de les accions
subvencionades incloses al Pla d’Execució Anual i per altra banda, impulsa accions de suport a
les persones en situació d’atur a partir del desplegament del dispositiu d’inserció sociolaboral
del Baix Ebre.
Els Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre donen suport a aquest projecte, necessari
donada la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la comarca i els resultats
aconseguits durant el seus set anys d’implementació. A més, és mostren satisfets d’aproximar
els serveis que es presenten als ciutadans i a les empreses en el marc del Dispositiu, executant
el conjunt d’actuacions als diferents municipis de la comarca.
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració
d’acord amb les següents
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Que en aquest marc, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a
l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a les
entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del Projecte
“Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del
desenvolupament local.

ACTA DEL PLE

Que el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 comarques
catalanes que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment
despoblades del territori català i que son l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la
Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

MANIFESTEN

CLÀUSULES
Primera. Definició de la col·laboració
La col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de ---------------- té per
objecte organitzar i executar accions de suport a les persones en situació d’atur que
s’implementaran en el marc del projecte Baix Ebre Avant.
En relació a les accions de suport a les persones en situació d’atur, és desenvoluparan els
serveis vinculats al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre en tots els Ajuntaments de
la comarca i EMD’s de manera itinerant, per tal de donar suport a la orientació i inserció en el
mercat de treball de les persones en situació d’atur de cada municipi i EMD. En aquest àmbit,
l’Ajuntament de -------------------- rebrà aquest servei itinerant així com, la realització de sessions
de treball grupal, si s’escauen, per part d’un tècnic/a d’orientació i inserció laboral, del Consell
Comarcal del Baix Ebre.

Tercera. Lloc de realització i data prevista d’inici
El serveis derivats de l’acció “Dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre”, s’inicien a
partir del 25 de maig de 2020 de manera presencial, segons el calendari de distribució del
servei següent:

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Aquesta distribució horària s’ha realitzat tenint en compte la disposició dels tècnics amb els
quals compta l’Àrea d’Activació Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre per
prestar tot el servei, i en funció de la taxa d’atur, la dedicació de recursos per part de cada
municipi envers a l’ocupació i la inserció sociolaboral, i l’afluència d’usuaris demandants
d’aquest servei de l’any anterior.
El lloc de realització serà en alguna de les dependències de l’Ajuntament de --------------------.
L’horari d’atenció serà generalment de 09.30h a 15.00h, en funció de la necessitat del servei i
de la disponibilitat dels tècnics.
Quarta. Obligacions de l’Ajuntament
Per tal de prestar el servei del “Dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre”
correctament, l’Ajuntament de -------------------- es compromet a:
•

Posar a disposició del tècnic/a un despatx equipat amb: una taula d’oficina, 2 cadires
com a mínim, un armari, un telèfon, un ordinador i connexió a internet, garantint, en la
mesura que sigui possible, la confidencialitat.
8
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Dilluns

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

L’objectiu del conveni es fer efectiva la col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l’Ajuntament de -------------------- per implantar un Dispositiu d’Inserció Sociolaboral itinerant
amb la finalitat de millorar la ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en situació d’atur
de la comarca del Baix Ebre, mitjançant la realització d’accions individuals i grupals, si
s’escauen, per donar suport a la orientació i inserció en el mercat de treball d’aquestes
persones, de les quals està previst que se’n beneficien unes 300 persones i s’aconsegueixi una
taxa mínima d’inserció laboral del 35%, en el conjunt de la comarca.

ACTA DEL PLE

Segona. Objectiu

•

Per a la realització d’accions grupals serà necessari posar a disposició una aula de
formació d’uns 20 m2 aproximadament, amb mobiliari i un mínim de cinc ordenadors
amb connexió a internet. Si l’Ajuntament no disposa d’aquestes instal·lacions, aquestes
sessions grupals es podran realitzar a les dependències del Consell Comarcal del Baix
Ebre i del Viver d’Empreses Baix Ebre Innova, prèvia petició.

•

Garantir la correcta execució de l’acció.

•

Garantir la seguretat de l’equip tècnic que presta el servei en referència a mesures de
prevenció necessàries davant la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19,
facilitant als/les tècnics/ques un espai de treball adequat per tal de garantir la seva
seguretat, i
els equips de protecció individuals necessaris per al correcte
desenvolupament de les seves tasques.

•

Informar de qualsevol incidència al Consell Comarcal del Baix Ebre.

•

El seguiment del desenvolupament de l’acció és realitzarà en el marc de la Comissió
Tècnica el projecte Baix Ebre Avant, el qual l’Ajuntament és compromet a designar a
un tècnic/a o un/a interlocutor/a.

•

Avaluar l’acció conjuntament amb el Consell comarcal del Baix Ebre i l’equip tècnic del
projecte Baix Ebre Avant.

•

Fer-ne difusió del servei a totes les empreses i persones interessades del municipi.

•

La derivació de persones i empreses al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral.

Cinquena. Obligacions del Consell Comarcal del Baix Ebre

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Posar a disposició del tècnic/a material fungible (material d’oficina) i equipaments
comuns com impressora, escàner i altres.

ACTA DEL PLE

•

•

Contractar i retribuir als tècnics/ques del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix
Ebre.

•

Prestar assistència tècnica i suport segons el calendari acordat, durant el període de
desenvolupament de l’acció.

•

Posar a disposició de l’Ajuntament un software per gestionar documentalment tots els
processos d’orientació, inserció i intermediació que es realitzin amb les persones i
empreses del municipi.

•

Posar a disposició de l’Ajuntament una Borsa de Treball Comarcal i tots els serveis que
se’n deriven per a la seva gestió.

•

Fer el seguiment del funcionament del Dispositiu en el marc de la Comissió Tècnica,
conjuntament amb la resta de tècnics dels Ajuntaments de la comarca que hi participin.

•

Avaluar l’acció conjuntament amb l’Ajuntament.

•

Donar compte a l’Ajuntament dels resultats de les accions implementades, mitjançant
una memòria d’activitats anual.

9
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El Consell Comarcal del Baix Ebre és compromet a:

Sisena. Vigència
El present conveni i els serveis que estan descrits entraran en vigor a partir del 25 de maig de
2020 i fins el 31 de desembre de 2020.
Si arribat el dia 15 de desembre de 2020, cap de les parts manifesta la seva extinció, i els
serveis i les condicions establertes no han sofert cap canvi o modificació, el present conveni es
prorrogarà automàticament durant un any més, finalitzant aquesta pròrroga el 31 de desembre
de 2021.
Per tal de continuar amb la prestació del servei fruit d’aquest conveni de col·laboració per al
2022, s’haurà de formalitzar i signar un nou conveni entre les parts, que tindrà la vigència d’un
any, prorrogable un any més.

-

La denúncia de l’incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant previ avís
comunicat de forma fefaent

-

La finalització del termini de vigència.

I perquè consti, es signa electrònicament el present conveni per al seu efecte.

Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura d’aquest
document i de la resta que siguin necessari per l’efectivitat de l’acord.

PUNT 4t.- Expedient 596/2020. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de
subvenció del PROGRAMA 30 PLUS. Convocatòria 2020.

L’ ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol va aprovar les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció
de persones desocupades de 30 i més anys.
La RESOLUCIÓ TSF/3060/2018, de 17 de desembre va obrir la convocatòria
anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia
1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)
Mitjançant Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya s’estableixen les instruccions
sobre la incidència de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, en relació amb el Programa 30 Plus.
L’objecte de la sol·licitud de subvenció serà el desenvolupament de les següents
actuacions, per a un total de 60 persones participants:
- Prospecció i assessorament d'empreses , per a aconseguir la inserció de les 60
persones participants
- Acompanyament de les 60 persones participants en el procés de recerca de feina, de
contractació, i orientació
10
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El mutu acord entre les parts
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-

ACTA DEL PLE

Setena. Extinció
Les causes d’extinció del present Conveni són les següents:

- Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats d’aquestes 60 persones
participants.
- Assessorament a les empreses contractants en tot el procés de contractació i gestió
de la documentació
Per al desenvolupament d’aquestes actuacions, Consell Comarcal del Baix Ebre tindrà
la necessitat de personal tècnic orientador i prospector. El nombre de persones
tècniques anirà en funció del nombre de participants i l’import de la subvenció que
finalment sigui atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Per tot l’exposat, vist l’informe que ha emès el tècnic de l’àrea d’activació econòmica al
respecte i desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’activació econòmica i esports i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la
Realització del Programa 30 Plus convocatòria 2020, d’acord amb els següents
paràmetres:
-Sol·licitud de 60 persones participants al programa
-Actuacions i quantia a sol·licitar:
- Actuació de Prospecció:124.422,56 €
- Actuació d’Acompanyament: 82.922,88 €
- Actuació de Formació: 48.000,00 €
Segon. Donar a l’expedient la tramitació per a la seva efectivitat, facultant a la
presidència per signar tots els documents que siguin necessaris

PUNT 5è.- Expedient 1968/2019. Aprovació, si s'escau, de canvi de representant
a la Societat Baix Ebre Innova, SL.
El Capítol III del Estatuts de la societat de capital comarcal BAIX EBRE INNOVA, SL
regula els òrgans i, concretament, el Consell d’Administració. Així, en l’article 15 es
disposa que estarà format per un nombre de membres determinat pel Ple del Consell
Comarcal, no inferior a tres ni superior a dotze i que aquests seran designats pel Ple
del Consell Comarcal del Baix Ebre entre persones que reuneixin les qualificacions
11
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Des dels serveis tècnics de l’àrea d’activació econòmica s’ha elaborat una proposta
per tal i s’ha sol·licitat una subvenció per a la Realització del Programa 30.

ACTA DEL PLE

- Persones en situació de risc d'exclusió social.
- Persones amb baixa qualificació professional.
- Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys.
- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
- Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són les persones en situació d'atur
de 30 i més anys i, d'acord amb la base 6.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de
30 de juliol, es prioritzarà l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció
laboral següents:

professionals necessàries, garantint la participació de tots els grups polítics presents al
Ple del Consell Comarcal.
En aquests moments és necessari adaptar la seva composició atès que s’ha produït
un canvi de consellers comarcals.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’activació econòmica i esports i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:

Primer. Substituir la següent representació acordada pel Ple del Consell Comarcal en
la societat de capital comarcal BAIX EBRE INNOVA SL:

El Consell Comarcal del Baix Ebre és un ens que compta amb una plantilla superior a
200 persones i que, a més, varia en funció dels diferents plans o programes amb una
gran mobilitat i diferents casuístiques segons l’àrea a la que estan adscrits.
Actualment les tasques de l’àrea de personal estan desenvolupades per la tresorera de
la Corporació amb suport d’un auxiliar administratiu però la dedicació a aquest àrea és
la qual cosa dificulta l’atenció necessària a la gestió de la tresoreria comarcal.
L’aplicació del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local suposa una gran quantitat d’informes a
realitzar en la tramitació administrativa dels expedients previs a qualsevol tràmit
comptable. Aquestes tasques poden ser desenvolupades pel personal de l’àrea
d’intervenció, amb el suport de la Tècnica de Gestió Administrativa – Contractació, pel
que fa al control d’expedients de contractació administrativa, i seria necessari incorporar
un/a tècnic/a de Tècnica de Gestió Administrativa – Recursos Humans en el control
dels expedients de personal.
Vista l’obligatorietat de dur a terme totes aquestes tasques, des del departament
d’intervenció i tresoreria s’ha proposat a la Presidència una reestructuració d’aquestes
àrees que implicaria la incorporació d’un/a Tècnic A2 responsable de la gestió de l’àrea i
de l’emissió dels informes de control com a part dels expedients de personal, sota la
supervisió de la tresorera.
Vista la necessitat de disposar d’un professional amb coneixements en matèria de
gestió de recursos humans en l’àmbit de l’administració pública, atès que els serveis
no podran ser efectuats pel personal en actiu al servei del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
12
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PUNT 6è.- Expedient 648/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores i
convocatòria del procés selectiu de borsa de treball de Tècnic de Gestió
Administrativa - Recursos Humans.

ACTA DEL PLE

Segon.- Donar a aquest nomenament la tramitació corresponent per a la seva
efectivitat.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

NOMENAMENT ACTUAL A SUBSTITUIR: Sr. Xavier Royo Franch
NOU NOMENAMENT: Sr. Josep Franch Pellisé

Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de governació i hisenda i amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar les bases específiques per a la formació d’una borsa de treball de
Tècnic de Gestió Administrativa- Recursos Humans, d’acord amb el text que s’annexa
i convocar les proves selectives.
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA- SUPORT A L’ÀEA DE
RECURSOS HUMANS- PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

a) Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau, llicenciatura o diplomatura. Si
es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català certificat
C1 (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig,
sobre avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536 de 9 de gener de
2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions
equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certiﬁcació de
coneixements de català (modiﬁcat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i
certiﬁcats equivalents als certiﬁcats de coneixement de català de la Direcció General de Política
Lingüística (modiﬁcada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix, és
d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i
l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de
realitzar una prova de català.
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de països
en què el castellà sigui llengua oﬁcial hauran d’acreditar posseir coneixements de llengua
castellana de nivell intermedi o nivell B2.
L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o exercici,
o presentant un dels documents que s’indiquen a continuació:
- Certiﬁcat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de
31 d’octubre, o equivalent, o certiﬁcació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves
dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certiﬁcat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oﬁcials d’idiomes.

13
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2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:
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L’objecte d’aquestes bases és regular el concurs-oposició per a la creació d’una Borsa de
treball de personal laboral, per tal de cobrir vacants temporals en la categoria de tècnic/a de
gestió administrativa del Consell Comarcal del Baix Ebre a l’àrea de RECURSOS HUMANS,
Grup A2, nivell 20

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

1. Objecte d’aquestes bases

3. Funcions principals del lloc de treball i àmbit territorial:
Les funcions del lloc de treball de tècnic/a de Recursos Humans inclouen, entre d'altres:
• Suport tècnic en confecció de nòmines, contractació laboral i gestions relatives a cotització
• Suport tècnic en confecció i redacció de tota la documentació administrativa derivada de
l’administració de personal.
• Administrar i controlar els aspectes i incidències referits a l'administració del personal i altra
documentació necessària de l'àrea d' administració general i econòmica que li sigui requerida.
• Participar en les tasques de caràcter tècnic del seu àmbit, com processos selectius,
contractació i/o nomenament de personal, redacció de documents relacionats amb
l’organització i condicions del personal, la negociació col·lectiva o qualsevol altre de gestió
ordinària dels Recursos Humans

• Realització d'estudis salarials i costos.
• Assessorar en assumptes de l'àmbit de Recursos Humans.
• Participar en la gestió de la formació sota supervisió del seu responsable
• Suport en la gestió i actualització dels instruments de planificació i ordenació dels recursos
humans.
• Col·laborar en la implementació de projectes organitzatius

ACTA DEL PLE

• Elaborar i fer el seguiment dels expedients de contractació de personal, elaborant la
documentació relativa a la contractació i els actes administratius que se'n derivin.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

• Tramitació davant els organismes públics de la documentació administrativa corresponent.

• Suport tècnic en aspectes vinculats amb l’àrea com la prevenció de riscos laborals, la llei de
protecció de dades, implantació de distintius de qualitat i d' altres àmbits de l'àrea
d'administració general i econòmica.
• I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
4. Desenvolupament del procés selectiu
Fase Oposició
4.1. Prova coneixement de llengües:
4.1.1 Llengua catalana:
Consisteix en una prova eliminatòria de coneixements de llengua catalana, que consta de dues
parts:
Primera part. Consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de
llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral amb una conversa.
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• Emetre informes corresponents en matèria de personal, si s’escau

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració i el resultat
de l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.
Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin documentalment, ﬁns
al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell suficiència de catalana
(certiﬁcat C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació equivalent, i es
consideraran com a aptes/as.
4.1.2 Llengua castellana:

Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin
documentalment, ﬁns al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels
coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.

Aquesta prova es divideix en dues parts:
a) La primera part, eliminatòria, consisteix en la realització d’un test de 60 preguntes amb tres
respostes alternatives, i relacionat amb el temari de l’Annex 1.
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
- 0,50 punt per resposta correcta
- (-)0,25 per resposta incorrecta
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada

ACTA DEL PLE

4.2. Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball:

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin
originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oﬁcial. Consisteix en una prova
eliminatòria de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar
un exercici que consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a mantenir una
conversa amb membres de la Comissió. La qualiﬁcació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A
i caldrà obtenir la qualiﬁcació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

La valoració d’aquest exercici és de 0 a 30 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 15 punts per a
superar-lo.
b) La segona part, eliminatòria, consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat amb
les funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria,
quedant a judici de la Comissió el seu contingut, característiques i forma de realització.
En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en tasques
pròpies del lloc de treball.
La prova podrà ser desenvolupada de forma escrita o amb mitjans informàtics
Es podrà valorar els coneixements i habilitats en l’ús d’eines informàtiques habituals ens els
departaments de recursos humans: tractaments de textos, fulls de càlcul i/o aplicatius
estandaritzats de la gestió de recursos humans
La durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts per a
superar-lo.
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La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració.

Només les persones aspirants que superin la primera part d’aquesta prova (test) podran
continuar amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera part, el
resultat ﬁnal serà de NO APTE/A.
El resultat ﬁnal de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la suma dels
dos exercicis.
Fase Concurs
4.3. Valoració de mèrits:
4.3.1 Entrevista (màxim 10 punts):
La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat
de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball.

b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats amb el
que es convoca a raó de 0,05 punts per mes complet de serveis.
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha d’acreditar
mitjançant certiﬁcat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a
més, un certiﬁcat expedit per l’Administració pública on s’hagin
prestat els serveis; i en el cas de treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més,
contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels
serveis prestats.

ACTA DEL PLE

a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques sempre que siguin
en llocs relacionats amb el que es convoca, a raó de 0,10 punts per mes complet de serveis. El
temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

4.3.2 Experiència (màxim 10 punts):

Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de
perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les
funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs
requereixen.
Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys, excepte màsters i
postgraus i altres estudis universitaris relacionats amb el lloc de treball que es convoca.
Els/Les interessats/des han d’aportar, a més de la corresponent certiﬁcació, documentació que
acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aproﬁtament.
-

Jornades i cursos: 0,01 punts per hora de formació
Postgrau 1,00 punts
Màster 1,50 punts
Altres Estudis universitaris 2 punt

- ACTIC nivell bàsic – 0,50 punts
- ACTIC nivell mitjà – 0,75 punts
- ACTIC nivell avançat – 1,00 punts
5. Presentació de sol·licituds
La sol·licitud es presentarà d’acord amb el model normalitzar que s’annexa a aquestes bases.
S'acompanyarà, en tot cas de:
16
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4.3.3. Formació i perfeccionament (màxim 10 punts):

-

Còpia del DNI o targeta o document d'identificació equivalent.
Document del curriculum vitae
Còpia de la titulació acadèmica requerida
Documentació acreditativa dels coneixements de llengua catalana
Documentació acreditativa dels coneixements de llengua castellana, si s’escau

No cal adjuntar la documentació relativa als mèrits al·legats. Aquesta documentació es
requerirà als aspirants que hagin superat la fase d’oposició per tal que la presentin en el
termini de 3 dies naturals posteriors a la data de requeriment.
La sol·licitud i la documentació obligatòria es presentaran al Registre General del Consell
Comarcal del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa, o en qualsevol dels llocs a què fa
referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

L’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana, quan s’escaigui, pot presentar-se ﬁns
el moment de la realització de la prova de català i/o castellà.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el quinzè dia natural comptat des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
7. Llista d’admesos i exclosos
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista d’admesos i exclosos es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i al web:
http://www.baixebre cat.

ACTA DEL PLE

6. Terminis de presentació

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Preferentment, però, es pot presentar, a l’apartat instància genèrica, a través de la seu
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d’aquesta
publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà d’aquesta publicació, davant del President del Consell.
8.- Comissió de valoració
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent:
President
Titular: la secretària de la Corporació
Suplent : la Responsable de Recursos Humans de la Corporació.
Vocals
- Dues persones tècniques designats per la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre,
amb coneixements i experiència en administració pública i recursos humans
Secretari:
Titular: Funcionari de l’àrea de secretaria.
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Règim de recursos:

La Comissió de valoració esta facultada per resoldre els dubtes o les discrepàncies que
s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció.
9.- Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants.
9.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, la
comissió de valoració podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries
per a resoldre’l.
9.2.- La comissió de valoració farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa,
restaran a l’espera de ser cridats pel Consell Comarcal, per ordre de puntuació, quan es
produeixi la necessitat de contractació temporal. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys,
tanmateix podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixi per a l’objectiu per al
qual es va constituir.

S’entendrà com a renúncia la manifestació escrita de no acceptar la oferta, excepte que el/la
treballador/a renuncií per causa degudament justificada i així ho sol·liciti per escrit al Consell
Comarcal del Baix Ebre.
9.3. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:
Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de renuncia o situació
excepcional de l’aspirant, prèviament informada. L’aspirant que renuncií a una crida, per causa
degudament justificada, passarà a ocupar el lloc següent.
En cas de segona renuncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista d’espera.
En cas de tercera renuncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera.

ACTA DEL PLE

L'interessat haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació. La renúncia a ocupar el
lloc de treball, la impossibilitat de contactar amb el candidat, o la manca de manifestació en el
termini atorgat habiliten al Consell Comarcal del Baix Ebre a la crida del següent en l’ordre.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al correu electrònic que ens hagin
facilitat durant el període màxim de 48 hores.

ANNEX 1 .TEMARI
Tema 1. La comarca: organització i competències.
competències i àrees d’actuació.

El Consell Comarcal del Baix Ebre:

Tema 2. L’acte administratiu: Concepte. Classes. Elements. La motivació i la forma.
Tema 3. L’acte administratiu: El silenci administratiu i els actes presumptes. L’eficàcia.
L’executivitat. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul·lables.
Tema 4. El procediment administratiu: concepte i principis generals. Les fases del procediment
administratiu.
Tema 5. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratius:
concepte i classes.
Tema 6. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 7. El personal de les entitats locals: personal funcionari, personal laboral. El personal
eventual. Normativa sobre personal funcionarial: estatal i autonòmica. Delimitació
competencial.
18
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També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta
categoria i existeixi un informe negatiu.

Tema 8. La plantilla de personal: funcions, contingut i naturalesa. Procediment, negociació i
aprovació. Modificació.
Tema 9. La relació de llocs de treball: Elaboració de la relació de llocs de treball. Definició,
naturalesa jurídica. Caràcter i contingut bàsic.
Tema 10. L’oferta pública d’ocupació: funcions, contingut i tramitació. Naturalesa jurídica.
Negociació, publicació i efectes.
Tema 11. Processos selectius: principis generals i requisits per a al participació en els
processos selectius. Sistemes de selecció
Tema 12. Els sistemes de provisió de llocs de treball.

Tema 16. Règim disciplinari: principis generals i la responsabilitat penal i patrimonial dels
empleats públics. El procediment disciplinari.

Tema 17. La incapacitat temporal, accidents de treball i malalties professionals: els seus
efectes i el tractament econòmic.
Tema 18. La contractació laboral a l’administració local. Tipus de contractes laborals i les seves
característiques principals.
Tema 19. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. L’obligació
empresarial en prevenció. Gestió empresarial i prevenció de riscos. La coordinació de les
activitats empresarials.
Tema 20. Gestió de nòmines: el rebut de salari. Estructura i contingut. Càlcul de la nòmina
Tema 21. La nòmina dels empleats públics: indemnitzacions per raó del servei,
complementàries.

hores

Tema 22. Les retencions de les retribucions. Retencions per IRPF seguretat social.
Embargaments
Tema 23. El sistema de Seguretat Social. Camp d'aplicació. Inscripció i afiliació. Cotització a la
Seguretat Social. Bases de cotització. Tipus. Contingències comunes i contingències
professionals.
Tema 24 . Reclamació prèvia a la via laboral. El procés de demanda laboral.
Tema 25. Estructura de representació del personal en el sector públic i les seves funcions.
Tema 26. La negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal laboral. Àmbit
material.
Tema 27. La protecció de dades de caràcter personal. Incidència en la gestió de recursos
humans. Nivell de protecció de dades. Drets dels usuaris i obligacions de l’organització.

19
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Tema 15. Drets i deures dels empleats públics. Les retribucions dels empleats públics.
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Tema 14. El temps de treball dels funcionaris de l’Administració local: jornada, descans
setmanal i vacances. Llicències i permisos del personal funcionari i del personal laboral.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Tema 13. Les situacions administratives del personal funcionari. La pèrdua de la condició de
funcionari públic.

Tema 28. El pressupost dels ens locals: Estructura i tramitació. Capítol 1 del pressupost
Tema 29. La despesa. Normativa. Fases. Competències.
Tema 30. El control i fiscalització interna de les despeses dels ens locals

Segon. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la
Corporació.

La Llei d’educació en el seu article 26 confereix a les associacions de mares i pares
(actualment Associacions de Famílies d’Alumnes, en endavant AFA) la funció de
participació en l’activitat dels centres. En el marc d’aquesta funció, i a l’empara de
l’apartat e) de l’article 10.1 del Decret 160/1996, de 14 de març, han vingut
desenvolupant, tradicionalment, funcions de gestió del servei de menjador escolar en
molts centres de Catalunya, també d’acord amb la Disposició Addicional 29a de la
Llei d’educació, que preveu que les AFA poden gestionar els menjadors escolars
mitjançant un conveni amb el poder adjudicador corresponent.
L’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic ha suposat, respecte
d’aquest marc, un canvi de paradigma. No obstant, tal com està formulada
l’habilitació legal, la gestió dels menjadors escolars per part de les AFA es pot
articular sense necessitat de subscriure contractes públics, en els termes i amb les
condicions de l’article 11.6 de la LCSP i amb vinculació a les determinacions
establertes per l’administració titular de la competència o la que l’exerceixi per
delegació.
La LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el
medi ambient en l’art. 172 modifica la Llei 12/2009 (Educació):
«Disposició addicional vint-i-novena. Foment de la participació de les famílies en la
gestió dels centres educatius públics per mitjà de la gestió dels menjadors escolars
»Amb la finalitat de promoure la participació de les famílies d'alumnes en la gestió
dels centres educatius públics, les associacions de famílies poden gestionar els
menjadors escolars respectius per mitjà de la subscripció de convenis de gestió amb
la corresponent administració titular de la competència o la que l'exerceixi per
delegació.»
20
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En ús de les atribucions del Departament competent en matèria d’educació,
mitjançant el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar en els consells comarcals
diverses competències en matèria d’ensenyament; entre d’altres, les relatives a la
gestió dels menjadors escolars,

ACTA DEL PLE

El servei de menjador escolar es configura al Decret 160/1996, de 14 de maig, pel
qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat
del Departament d'Ensenyament, com un servei complementari de suport a
l’escolarització.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

PUNT 7è.- Expedient 546/2020. Aprovació, si s'escau, del model de conveni a
signar amb les Associacions de Famílies d'Alumnes per a gestió del menjador
escolar.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ja preveu una dotació
econòmica per la col·laboració amb les AFA en la gestió del menjador escolar, per a
la qual cosa cal instrumentar el corresponent conveni de col·laboració, adequat a la
nova normativa
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:

El Consell Comarcal del Baix Ebre, representat pel seu president, el Sr. Xavier Faura
Sanmartín, assistit per la Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental d'aquest Consell
Comarcal.
L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Escola __________________________________,
representat
per
la
persona
que
ostenta
la
presidència,
Sr./Sra.
________________________________________, assistit pel/ per la secretari/secretària de
l’Associació de Pares i Mares de l'Escola ________________________Sr./Sra.
_____________________________________;
ACTUEN:
El primer, en qualitat de president del Consell Comarcal del Baix Ebre i en ús de les atribucions
pròpies del seu càrrec.
La segona, en qualitat de president/a de l’Associació de Pares i Mares d'Alumnes - AMPA- i en
ús de les atribucions pròpies del seu càrrec.
EXPOSEN:
Que en virtut de les competències delegades pel Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya el Consell Comarcal es fa càrrec de la gestió dels menjadors escolars del seu àmbit
territorial.
Que un nombre considerable d’alumnes que cursen ensenyament d’educació infantil i primària
a l’Escola ___________________________ està previst que utilitzin habitualment el servei de
menjador escolar.
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ENTITATS QUE INTERVENEN:

Codi Validació: 3JWAWLRF4FSSMWKZ6LDEKWEZ7 | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 53

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLA ____, PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A L'ESCOLA _____________________DE _____

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Primer- Aprovar el model conveni de col·laboració a signar amb les AFA de la
comarca per a dur a terme la prestació del servei de menjador així com d’altres
serveis d’atenció a l’alumnat que es presti a l’espai del migdia, que seguidament es
transcriu:

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola__________________________________ de
______________ va aprovar fer-se càrrec de la gestió del menjador escolar, mitjançant alguna
de les formes previstes en l'article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el
servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament
d'Educació.
Per això, és convenient formalitzar el present document d'encàrrec de la gestió del servei de
menjador a l'AMPA que creï un marc estable, d’acord amb la normativa establerta al Decret
160/96, de 14 de maig i el nou conveni de delegació de competències del Departament
d'Educació a favor del Consell Comarcal, que articuli convenientment les relacions entre el
Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Associació de Mares i Pares de
l’Escola____________________________________ de__________________ i estableixi les
atribucions i responsabilitats de cadascuna d’ambdues parts per tal de facilitar la prestació del
servei esmentat, de conformitat amb les següents:

Segona: Per a la prestació del servei de menjador, l'Associació de Mares i Pares (AMPA) pot
fer ús de les instal·lacions i equipaments de la cuina i el menjador existents de
l’Escola___________________________________, i també disposarà dels espais adequats
que l'escola proposi per a la prestació d’aquest servei.
Tercera:
L’Associació
de
Mares
i
Pares
de
l’Escola
___________________________________________de____________gestionarà
preferentment el servei de menjador mitjançant la normativa que el Departament d’Educació
disposi com aplicable. En cas de gestió directa del servei l'AMPA actuarà com a part
empresarial en les relacions amb el personal al servei del menjador escolar. El personal al
servei del menjador no manté cap vincle laboral ni amb el Consell Comarcal ni amb el
Departament d'Educació.
L’Associació de Mares i Pares de l’Escola ________________________________ com a
òrgan és responsable del manteniment i dels desperfectes que es puguin derivar de la seva
utilització i del funcionament del servei de menjador.
Quarta: El servei de menjador escolar, a més de proporcionar l’àpat als alumnes i tenir-ne
cura, inclou l’atenció als alumnes, durant el període interlectiu del migdia, és a dir, el comprès
entre la finalització de les activitats lectives ordinàries en horari de matí, i l’inici de les que es
desenvolupen en horari de tarda o fins a la finalització del període de prestació del servei de
menjador, en el supòsit d’horari intensiu al matí.
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La responsabilitat en la gestió del menjador és de l'AMPA en la seva totalitat. El Consell
Comarcal del Baix Ebre com a ens gestor dels menjadors escolars de les escoles de la
comarca del Baix Ebre de titularitat del Departament d’Educació, vetllarà per l’adequada
prestació del servei de menjador per part de l’AMPA amb els mitjans que estimi oportú, inclosa
la inspecció del servei.
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Primera: Constitueix l’objecte del present conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del
Baix
Ebre
a
l’Associació
Mares
i
de
Pares
de
l’Escola
__________________________________ per a dur a terme la prestació del servei de
menjador així com d’altres serveis d’atenció a l’alumnat que es presti a l’espai del migdia.

ACTA DEL PLE

CLÀUSULES:

Cinquena: Poden ser usuaris del servei de menjador escolar els alumnes degudament
matriculats o inscrits. També en pot ser usuari, el personal docent i d’administració i serveis de
l'escola.
Sisena: Del Consell Escolar i del Pla de funcionament del servei:
1) És competència del Consell Escolar de l'escola aprovar el pla de funcionament del servei de
menjador (el qual és el responsable de crear i nomenar els membres de la Comissió de
Seguiment del funcionament del menjador d'acord amb la clàusula setena del present conveni),
i així mateix remetre’l als Serveis Territorials d’Educació per tal que sigui autoritzat pel director
territorial.

I cal adjuntar:
a) Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil contractada específicament per la
prestació del servei de menjador escolar per una suma assegurada mínima de
150.000 per víctima i 1.200.000 per sinistre . Aquesta pòlissa ha de cobrir de forma
específica els accidents dels treballadors i usuaris que es produeixin durant el temps
del servei. S'aportarà còpia del contingut de l'assegurança contractada i el rebut
conforme s'està al corrent de pagament.
b) Còpia del certificat del compliment de la llei de riscos laborals i declaració jurada
sobre el compromís de l’entitat a donar les instruccions adequades per tal que el
personal de cuina i els monitors treballin d’acord amb la normativa vigent de
protecció de riscos laborals i de protecció de dades (de l’AMPA si ha contractat
directament el servei o bé la de l’empresa que presta el servei).
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4) En el pla de funcionament s' ha d’especificar el funcionament i organització general del
servei de menjador. Ha de contenir com a mínim les següents dades:
- Tipus de gestió d'acord amb l'article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig.
- Nombre d'alumnes habituals que es queden a dinar i el nombre i el nom dels
monitors de menjador escolar.
- Preu aprovat del servei tant per als comensals habituals com per als esporàdics, així
com el que es prevegi per a la resta de personal autoritzat a fer ús del menjador.
- Horari del servei de menjador escolar (i si escau, l'organització per torns).
- Ingressos i despeses que serveixen per determinar el preu del menjador amb
especial referència als costos de personal, en cas de contractació directa.
- Instal·lacions destinades al servei de menjador escolar i espais d'esbarjo
complementaris.
- Membres de la Comissió de seguiment de menjador escolar, funcions i periodicitat en
què es reunirà.
- Altres mesures organitzatives, de seguretat i higiene i de règim disciplinari que es
duguin a terme.

ACTA DEL PLE

3) L’organització i funcionament del servei de menjador escolar ha de respectar la programació
general i el normal desenvolupament de les activitats lectives ordinàries de l'escola i s’ha de
dur a terme, d’acord amb el pla de funcionament anual del servei que ha aprovat el Consell
Escolar de l'escola.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

2) En el pla de funcionament del servei de menjador detallarà, si procedeix, els altres serveis
d’atenció a l’alumnat que es prestin a l’espai del migdia i si ho fa el mateix personal integrat al
servei de menjador o si correspon a un servei totalment aliè al servei de menjador.

c) Inventari del material de cuina i menjador degudament actualitzat a l'inici de cada
curs escolar.
Setena: De la Comissió de Seguiment del servei de menjador escolar
a) Estarà formada per dos representants del claustre de professorat de l'escola i, dos
representants de l’Associació de Mares i Pares. La Comissió podrà convidar a representants de
l’empresa o empreses prestadores del servei de menjador.

Vuitena: Es responsabilitat de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola, com a gestor del
servei, d'aportar, per cada curs escolar, la següent documentació al Consell Comarcal, sens
perjudici d'aquella altra que pugui requerir el Departament d'Educació:
1) Còpia del pla de funcionament del servei de menjador vigent (i cada any amb les
modificacions corresponents); Caldrà que hi figuri el preu del servei desglossat d'acord amb el
que especifica la clàusula desena, apartat 2).
2) Còpia de les assegurances de responsabilitat civil i els rebuts de pagament al dia clàusula quarta, apartat a)-, còpia del certificat de riscos laborals vigent -clàusula quarta,
apartat b)-, declaració jurada sobre el compliment de la llei de protecció de dades.
3) Còpia del contracte d'adjudicació del servei entre l' AMPA i l'empresa seleccionada
d'acord amb la normativa vigent; o dels contractes signats si hi ha més d'una empresa
contractada. O bé acord de la Junta de l'AMPA acordant la prestació directa del servei; Caldrà
especificar de cada empresa, el representant legal i les dades de contacte (telèfons i adreça de
correu electrònic).
4) Còpia dels TC-2 del personal adscrit al servei de cada curs escolar (dels mesos de
setembre a juny)
5) Certificació sobre dades de proveïdors i sobre l'ús de les beques o gratuïtats de
menjador escolar que puguin tenir alumnes o usuaris del servei de menjador amb la signatura i
segell corresponent.
6) Informe d'avaluació del servei a final de curs, el qual ha de referir-se, com a mínim a:
la mitjana d’usuaris reals de menjador escolar, el número de torns i espais utilitzats, el número
de monitors i si escau, personal de cuina, especificar l'empresa o empreses prestadores del
servei i si seran o no les mateixes empreses pel curs següent (cas de canvi d'empreses,
especificar-les) balanç econòmic de tancament del curs escolar finalitzat, previsió o realització
d'obres de reforma a les instal·lacions de cuina i menjador,etc.
7) Còpia de l'inventari de material de cuina i menjador actualitzat.
També es compromet a facilitar les dades generals de menjador escolar que ha de presentar la
direcció del centre escolar al consell comarcal a inici de cada curs.
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d) Es responsabilitza que els menús oferts als usuaris del servei segueixin una dieta correcta,
equilibrada i saludable, d’acord amb les recomanacions de salut i nutrició alimentària
provinents dels Departaments de Salut i Educació o altres ens locals.

ACTA DEL PLE

c) Aquesta Comissió, i en especial, l’Associació de Mares i Pares d'aquesta escola ha de vetllar
perquè, en la prestació del servei de menjador escolar, s’acompleixi la normativa vigent dictada
pel Departament de Salut, relativa a les qüestions higièniques i sanitàries sobre elaboració,
manipulació i transport d’aliments així com la normativa específica del Departament d’Educació
i directrius del Consell Comarcal del Baix Ebre que tingui a veure amb l’objecte dels serveis
d’aquest conveni.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

b) És la que avalua el funcionament del servei i emet propostes per a modificar i millorar el pla
de funcionament que aprova el Consell Escolar durant el curs o per als cursos següents.

Novena: El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva la facultat de sol·licitar quanta
documentació sigui necessària per a la comprovació de les dades, en especial, les factures de
proveïdors. En virtut d'aquest document l'AMPA està obligada a proporcionar la informació
corresponent relacionada amb el servei de menjador escolar
Desena: De l’aprovació del preu de menjador escolar

Onzena. Les despeses dels subministraments (llum, aigua, gas, telèfon...) per al funcionament
de la cuina i el menjador van a càrrec de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola
__________________________________ si s'escau.
Dotzena. El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a tramitar, en funció dels
pagaments corresponents a les ajudes de menjador i a les gratuïtats de menjador d'acord amb
la justificació de l'ús efectiu del servei per part dels beneficiaris de les mateixes, el calendari de
pagaments que serà el que marqui el Departament d’Educació i coincidirà amb el de les
transferències al consell comarcal.
En qualsevol cas, prèviament l'AMPA haurà de complir amb el que estableix el present conveni
i específicament el que estableix la clàusula vuitena del present conveni, així com amb la
tramesa de dades d'us mitjançant el protocol d'introducció de dades d'assistència al servei de
menjador que tingui implantat el consell comarcal per la gestió d'ajuts i gratuïtats de menjador.
Tretzena: La vigència del present conveni és pel període comprès entre el setembre de 2020 i
juny de 2021 (ambdós mesos inclosos). Podrà ser prorrogat any a any, amb un màxim de 3
anys (coincidents amb el curs escolar), sempre i quan l'AMPA de l'Escola
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2) En la determinació del cost del servei, cal tenir en compte, i presentar de forma desglossada
l'import o % corresponent a cadascun dels següents components:
• Cost dels aliments.
• Despeses del personal de cuina, del personal de servei i atenció als comensals (*) ,
incloses les corresponents a les assegurances i càrregues socials.
• Neteja i material corresponent.
• Parament inclosos els costos de reposició del servei de taula.
• Manteniment dels estris, equipament i béns mobles de la cuina.
• Inversions, si s'escau
• Gestió econòmica i administrativa del servei.
• Despeses de subministraments (llum, aigua, gas...), si escau.
• Altres (assegurances, impostos, benefici industrial, etc)
• % IVA aplicable
(*) Les dotacions de personal per atendre els alumnes en el servei de menjador escolar, no
poden ser inferiors a les que determini el Departament d’Educació amb caràcter general, per a
cada etapa o nivell educatiu.

ACTA DEL PLE

1) Correspon al Serveis Territorials d'Educació, a proposta de l’Associació de Mares i Pares de
l’Escola _____________________________________i d’acord amb el que estableix la
resolució per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de
menjador, la determinació del preu diari del servei de menjador escolar. Caldrà especificar
doncs, en funció del cost de servei, i si és el cas el romanent o aportacions d’altres
administracions, el preu a establir per a usuaris fixes i el preu per a usuaris eventuals. En cap
cas es podrà superar el preu màxim establert pel Departament d’Ensenyament.

___________________________________________tingui presentada tota la documentació
requerida a la clàusula vuitena com a màxim a 31 d’agost (o dia lectiu següent si és festiu).
Catorzena: Els motius de rescissió del present conveni són:
1) mutu acord de les parts
2) a petició d'una d'elles; en aquest cas, ha de comunicar la seva voluntat en un termini de tres
mesos abans de la finalització del curs escolar actiu.
3) l' incompliment de les condicions establertes en el present document i en qualsevol cas, l'
impediment a la funció inspectora que ostenta el consell comarcal o altres funcions inspectores
d'altres administracions.
4) l'exercici negligent o irregular en la gestió del menjador que pugui incórrer l'AMPA

Les parts signen el present conveni per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i data que figura a
continuació.

Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la signatura
de tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord i
traslladar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

PUNT 8è.- Expedient 455/2020. Aprovació, si s'escau, de la modificació de les
bases reguladores dels Ajuts Individuals de menjador, curs 2020-2021.
El Consell Comarcal va aprovar en sessió de data 29 de maig passat les Bases
reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador a la
comarca del Baix Ebre, curs escolar 2020-2021, que van sortir publicades al BOPT del dia
9 de juny passat.
Aquestes bases, ateses les circumstàncies actuals per la covid-19 i com a prevenció,
promouen la presentació telemàtica de les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador.
La Base cinquena de les bases estableix que el termini de presentació de sol·licituds
via telemàtica finalitza el dia 30 de juny de 2020

Aquesta innovació ha fet que les famílies s’hagin de donar d’alta al certificat digital o
bé a l’idCAT mòbil, la qual cosa ha dificultat la seva tramitació.
Les dificultats que tenen alguns usuaris per realitzar aquests tràmits online i el fet que
s’hagin de donar d’alta al certificat digital fa que sigui necessari ampliar el termini de
presentació via telemàtica.
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En el supòsit d’avocació o finalització de la delegació efectuada pel Departament d’Educació en
favor del Consell Comarcal, quedarà subrogat el Departament d’Educació en la posició que
tenia el Consell Comarcal en aquest document.

ACTA DEL PLE

En tot cas, el servei de menjador escolar es mantindrà subsistent fins a l’acabament del curs
acadèmic en què es denunciï o resolgui el present conveni, llevat del cas de força major
apreciat i acceptat per ambdues parts.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

L'apreciació de les causes tercera i quarta recau en el mateix Consell Comarcal amb el vist i
plau dels Serveis Territorials d'Educació.

Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, cultura, joventut i turisme i amb unanimitat dels 25 membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Modificar la base cinquena de les Bases reguladores de la convocatòria per a
la concessió d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar
2020-2021, quedant redactat de la manera següent:
“El termini per presentar la sol·licitud via telemàtica serà del dia 2 de juny al 17 de juliol de
2020 (ambdós inclosos)”

Segon.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
electrònic del Consell (e-Tauler).

Amb la finalitat d’impulsar el treball de recerca dels alumnes dels Instituts
d’Ensenyament Secundari del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre va posar
en marxa l’any 2006 una iniciativa que va consistir en la concessió de dos premis
comarcals de recerca: Premi Pare Romanyà, al treball científic-tecnològic i Premi
Federico Pastor, al treball humanístic-social-artístic.
Vista la bona acollida que aquests premis han tingut en totes les edicions anteriors, el
Consell Comarcal del Baix Ebre té la intenció de continuar amb aquesta iniciativa, per
a la qual cosa cal aprovar les corresponents bases reguladores corresponents a l’any
2020.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes dels Instituts de la
Comarca del Baix Ebre, any 2020, que seguidament es transcriuen:
Bases reguladores de la convocatòria de la 15ena edició dels Premis Comarcals de
Recerca del Baix Ebre, any 2020
1.
Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió dels següents premis:
- Premi Pare Romanyà, àmbit científic.
- Premi Federico Pastor, àmbit humanístic-social-artístic.
- Premi Innocent Paulí, àmbit tecnològic.
Aquests premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon curs de
batxillerat i el treball de síntesi dels alumnes de segon curs de cicles formatius de grau superior
dels centres educatius de la comarca del Baix Ebre, amb l’objectiu de:
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PUNT 9è.- Expedient 647/2020. Aprovació, si s'escau, de les Bases i
convocatòria dels Premis Recerca, any 2020.

ACTA DEL PLE

Quart – Comunicar aquesta modificació a tots els centres escolars i les AMPA de la
comarca del Baix Ebre.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Tercer. Facultar a la presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per
l’efectivitat de l’acord.

-

Potenciar la recerca i investigació fora de l’àmbit universitari.
Estimular l’alumnat en la realització de treballs de qualitat.
Incentivar als centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el món
de la investigació.

3.
La sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant el formulari normalitzat de la seu electrònica
del Consell Comarcal del Baix Ebre, per accedir-hi i fer el tràmit, caldrà anar a l’adreça:
https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre, a l’apartat instància genèrica. Una vegada s’hi hagi
accedit, caldrà identificar-se electrònicament (amb certificat digital o donant-se d’alta a idCAT
mòbil), s’haurà d’omplir la instància i adjuntar la sol·licitud.
Els centres seran qui s’encarregaran de fer arribar de manera telemàtica els treballs
que es presentin a concurs per mitjà de l’enllaç que facilitarà el Consell Comarcal del Baix
Ebre, un cop presentada la sol·licitud. Tot el contingut del treball, que es detalla a continuació,
s’inclourà en una carpeta virtual que portarà per nom el títol del treball precedit per les inicials
de l’àmbit al qual es presenta (AC, àmbit científic; AHSA, àmbit humanístic-social-artístic; AT,
àmbit tecnològic), seguint el model de l’exemple: “AX Títol del Treball”. A l’interior d’aquesta
carpeta hi ha d’haver:
Un document pdf amb el títol “dades personals + el nom del treball*”, document que
recollirà les dades personals de l’autor/a del treball, així com el nom del tutor/a i les seves
dades de contacte i les dades del centre educatiu. També hi figurarà el títol del treball i el nom
del premi al qual s’opta.
El document del treball en format pdf amb el títol del treball.
El document dels annexos, si s’escau, en format pdf amb el títol “annexos + títol del
treball*”.
Un document en pdf amb una síntesi explicativa del treball, d’un màxim de 400
paraules (independent del propi treball), amb el títol “síntesi + el títol del treball*”.
Un document pdf amb el títol “exposició + el nom del treball*” amb un enllaç al vídeo de
l’exposició oral del treball, realitzada pel mateix autor i que haurà de tenir una durada màxima
de cinc minuts.
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4. Presentació dels treballs
2.
Els centres educatius hauran de presentar la sol·licitud, degudament emplenada i
signada, per participar en la 15ena edició dels Premis Recerca a través de la seu electrònica
del Consell Comarcal del Baix Ebre i s’admetrà la presentació de com a màxim dos treballs per
a cada àmbit.
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3. Requisits dels treballs
- Els treballs que es presentin hauran de ser realitzats durant el curs acadèmic 20192020 i hauran de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors/es pel
seu centre. Han de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre educatiu
corresponent.
- Han d’estar redactats des d’una vessant científica, tecnològica o humanísticasocial-artística.
- Hauran de ser redactats, preferentment, en català. Els treballs presentats en
anglès, francès, alemany, italià o un altre idioma, caldrà adjuntar una traducció al
català o al castellà.
- Hauran de ser anònims, per la qual cosa, no es podrà incloure cap mena de
signatura, ni agraïments, ni cap referència que identifiqui a l’alumne, professors o
centre educatiu.

ACTA DEL PLE

2. Participants
Podran participar-hi els alumnes que estiguin cursant el segon curs de batxillerat o de cicle
formatiu de grau superior (CFGS), durant el curs acadèmic 2019-2020 en els centres educatius
de la comarca del Baix Ebre i que hagin realitzat un treball de recerca o un treball de síntesi,
respectivament.

* Quan el títol del treball tingui un extensió molt llarga, s’utilitzaran només les 5 primeres
paraules del títol per anomenar els documents.
5. Termini de presentació i esmena de sol·licituds
El termini per presentar la sol·licitud de participació en la 15ena edició dels Premis
Recerca finalitzarà el dia 10 de juliol de 2020. No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora del
termini.
Un cop els centres presentin la sol·licitud esmentada, el Consell Comarcal trametrà l’enllaç
corresponent per tal d’adjuntar tota la documentació que s’especifica en el punt 4 d’aquestes
bases. El termini per carregar la documentació finalitzarà el 31 de juliol de 2020.

■ Vocals amb veu i sense vot:
Un membre de cada grup polític de la corporació.
■ Vocals amb veu i vot:
Quatre representants d’universitats en presència al territori.
Un membre relacionat amb el món educatiu.
Un representant de la FAPAC a les Terres de l’Ebre.
Director de l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre.
Un/a tècnic/a de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre, qui actuarà com a
secretari/a del jurat.
El Jurat del premi podrà decidir excloure del concurs qualsevol treball que no s’ajusti a les
bases d’aquesta convocatòria o no reuneixin la qualitat requerida.
El Jurat es reserva el dret de deixar algun o tots els premis deserts i la seva decisió i veredicte
serà inapel·lable.
El Jurat es reserva el dret de canviar l’assignació de l’àmbit del Premi al que s’opta en funció
del seu contingut per tal que l’avaluació sigui la més adient possible.
El Jurat, si s’escau, i en relació amb la qualitat dels treballs presentats, podrà decidir l’edició
digital i difusió de les obres.
El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.
7. Criteris de valoració
La puntuació global màxima serà de 100 punts. La valoració de les obres es determinarà en
funció dels següents criteris:
Presentació (total: 20 punts)
Disseny i maquetació (0 - 5 punts)
Estructura (0 - 5 punts)
Imatges i il·lustracions (0 - 5 punts)
Correcció lingüística (0 - 5 punts)
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■ President:
El president de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme que, en cas
d’empat, podrà fer ús del vot de qualitat.

ACTA DEL PLE

6. Composició i facultats del jurat
El Jurat encarregat de valorar del treballs presentats estarà format pel següents
membres:

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Un cop rebuts els treballs per part de l’Àrea d’Ensenyament, es comprovarà que
compleixin els requisits esmentats en els punts 3 i 4. Si és així, es trametrà als membres del
jurat per a la seva valoració. En cas de no complir aquests requisits, es requerirà la seva
esmena al centre, per tal que es presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de rebre la notificació. Si transcorre aquest termini i no es presenta la
documentació requerida es descartarà el treball i es deixarà fora de la convocatòria.

Contingut (total: 40 punts)
Metodologia i qualitat tècnica del contingut (0 - 10 punts)
Introducció i conclusions (0 - 5 punts)
Originalitat i novetat sobre el tema a tractar (0 - 5 punts)
Grau d’aportació i abast de la investigació (0 -10 punts)
Bibliografia (0 - 5 punts)
Es valorarà que la temàtica del treball sigui sobre les Terres de l’Ebre (0-5 punts)
Exposició Oral (total: 40 punts)
To de veu i gesticulació adequades (0 - 10 punts)
Exposició clara, sintètica i fluïda (0 - 10 punts)
Temps de l’exposició (màxim 5 minuts) (0 – 5 punts)
Qualitat i originalitat de l’exposició (0 - 15 punts)

Un cop elegits els finalistes, es realitzarà el visionat dels vídeos dels treballs seleccionats com
a finalistes de cada categoria. Al finalitzar el visionat dels vídeos, la presentació serà valorada
sobre un màxim de 40 punts pels membres del Jurat assistents i es calcularà la puntuació total
dels treballs presentats.
El treball de cada àmbit amb una puntuació global superior serà el guanyador. En cas d’empat
a punts, el guanyador s’elegirà, un altre cop, per la majoria simple dels membres del Jurat.
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Els tres treballs de cada àmbit amb major puntuació seran finalistes. En cas d’empat a punts,
els acords del Jurat s’adoptaran, com a mínim, per la majoria simple dels seus membres. En el
cas en què no hi hagi tres treballs d’un àmbit amb la suficient qualitat per esdevenir finalistes, el
Jurat podrà decidir nombrar només dos finalistes o deixar aquest premi desert.

ACTA DEL PLE

8. Valoració dels treballs
Els membres del Jurat es reuniran presencial o virtualment, segons les circumstàncies del
moment, prèvia valoració del treballs presentats i posaran en comú la puntuació atorgada a
cada treball que no superarà els 60 punts, d’acord amb els criteris de presentació del treball i
contingut del mateix.

Per a l’alumnat:
Premi Pare Romanyà
500 € i trofeu
Premi Federico Pastor
500 € i trofeu
Premi Innocent Paulí
500 € i trofeu
Als imports dels premis se’ls aplicaran les corresponents retencions fiscals segons la legislació
vigent.
Per als/les tutors/es i centres educatius:
Premi Pare Romanyà
diploma de reconeixement
Premi Federico Pastor
diploma de reconeixement
Premi Innocent Paulí
diploma de reconeixement
10. Resolució i lliurament del premi
El lliurament dels premis tindrà lloc en un acte a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre,
previst per al mes de desembre de 2020. Aquesta data es podrà veure modificada segons les
circumstàncies del moment.
11. Qüestions generals
La presentació del treball implicarà l’acceptació d’aquestes bases, com també el consentiment
de l’autor a la divulgació o edició del seu treball, en cas que el Jurat ho consideri oportú.
La presentació del treball comporta, així mateix, el compromís del seu autor a no
retirar-la del concurs.
L’autor/a del treball serà responsable de qualsevol reclamació per auditoria o plagi.
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9. Premis
S’atorgaran els següents premis:

Segon- Procedir a la publicació corresponent per a la seva efectivitat.

PUNT 10è.- Expedient 669/2020. Moció del grup Movem TTE de rebuig a
l'aprovació d'un transvasament a Cantàbria i per la convocatòria de la comissió
per a la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.
Presenta la proposta el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem i proposant
del text.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans que
diu que votarà a favor d’aquesta moció.

Ara, la junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre proposa una nova
mesura consistent en una transferència de caràcter indefinit i amb volum màxim anual
de 4,99 hm³ des de l'embassament de l'Ebre, que afecta territoris de Cantàbria i
Burgos, cap a la Demarcació del Cantàbric.
Si bé la necessitat d’aquests municipis, que no arriba als 5 hm³, representa una
quantitat molt petita i no té res a veure amb la demanda que plantejaven altres
transvasaments, creiem que es poden buscar altres solucions.

ACTA DEL PLE

Gràcies a les mobilitzacions de la gent de l’Ebre i, en especial de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, a qui hem de reconèixer i agrair la seva feina tots aquests anys,
s’han aconseguit aturar diversos intents de transvasament de l’aigua de l’Ebre.
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En segon lloc, intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC que diu votaran
a favor de la seva proposta. I votarem a favor perquè el grup socialista sempre ha
estat per la defensa del riu Ebre i del nostre territori i la seva gent.

Som conscients que es tracta d’aigua de boca i que això no es pot negar a ningú, però
es tracta de buscar solució als problemes sense que comportin
necessàriament
aquest trasvàs.
Entenem que aquest tipus d’actuacions poden provocar efectes negatius en el medi
ambient, han de garantir la qualitat de l’aigua i han d’assegurar un equilibri territorial
sense que doni lloc a cap confrontació. Tot des de la visió d’una nova cultura de
l’aigua.
Com he dit al principi els socialistes, que vam derogar el PHN, sempre hem estat al
costat del territori, de l’Ebre i de les accions dels ciutadans i ciutadanes i de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre i, per tant, no podem donar-hi suport a aquesta
proposta de la CHE.
Miri, Sr. Jordan. vostè i jo, ja que formem part del govern d’Espanya que és qui ha
d’aprovar la proposta de la CHE, hem de treballar conjuntament i colze a colze per a
aconseguir que es trobin altres mesures sense recórrer al transvasament, i jo ja hem
iniciat gestions en aquest sentit per tal de que el nostre Consell de Ministres no aprovi
la proposta de la CHE.
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Per això estem totalment d’acord en que hem de rebutjar qualsevol tipus de
transvasament d’aigües

Pel que fa a la convocatòria de la Comissió per la Sostenibilitat, dir-li que aquesta
comissió, ideada pel govern d’Aznar per intentar compensar el transvasament de
l’Ebre amb inversions, i creada el febrer de 2006, ja fa anys que no està operativa, ja
que la darrera reunió va ser l’11 d’abril de 2017.
En aquest sentit, i davant les necessitats de seguir treballant pel nostre territori, el
novembre de 2018 es va crear la Taula de Consens pel Delta per tal de lluitar contra
la regressió del Delta i convertir-se en l'interlocutor del territori davant les
administracions públiques i en l'espai de debat per confrontar solucions i que està
treballant per resoldre els estralls ocasionats pel temporal Glòria. Des d’aquí el nostre
reconeixement a la feina duta a terme per la Taula en la defensa del territori.

Seguidament la Sra. Zaragoza, diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció, i
estaran sempre en contra de qualsevol transvasament de l’Ebre, per això demana que
es convoqui la taula de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per fer front comú
juntament amb totes les institucions.
Finalment per acabar les intervencions intervé el Sr. Faura, President del consell
comarcal i membre del grup comarcal d’ERC, que diu que votaran a favor de la moció
presentada perquè el seu grup ha estat sempre en contra de tots els transvasaments
del riu Ebre. Explicant que això comporta un problema per al cabal ambiental del riu,
així com problemes més greus de regressió del Delta.
El Sr. Faura explica el perquè han demanat transvasar 4,99 hectòmetres cúbics i no 5,
creu que no es una mesura democràtica ja que demanant aquest cabal eviten que la
CHE hagi d’aprovar en un plenari aquest cabal a transvasar.
Un cop finalitzades totes les intervencions es procedeix a la votació de la següent
proposta:
En els darrers dies s’ha sabut que la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE) ha aprovat un transvasament de 4,99 hectòmetres cúbics d’aigua de
l’Ebre cap a la ciutat de Santander, a Cantàbria. L’aprovació d’aquesta nova detracció
va tirar endavant amb només dos objeccions: de l’Ajuntament d’Alcanyís i la del
Govern de l’Aragó, que s’oposa al caràcter permanent i indefinit de la transferència
que ara ha de validar el Ministeri de Transició Ecològica.
Aquest nou transvasament suposarà afegir més pressió sobre els recursos hídrics de
la conca de l’Ebre, que són cada vegada més escassos; i suposa un nou cop a les
peticions perquè el Delta de l’Ebre, un dels espais humits més importants d’Europa,
pugui disposar d’uns cabals ambientals adequats.
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En tercer lloc intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu
en primer lloc que vol solidaritzar-se amb totes les persones que han patit la Covid-19,
amb totes aquelles persones que s’han vist afectades per aquesta pandèmia i amb els
presos polítics catalans.

ACTA DEL PLE

En qualsevol cas ja ens sembla bé que es torni a reunir, però esperem que no sigui
per complir els tràmits sinó per desenvolupar polítiques actives.
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Al febrer el parlament va aprovar reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre per tal de consensuar mesures urgents adreçades a frenar la
regressió i subsidència del Delta i assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de
l’Ebre i esperem que realment sigui un òrgan que funcioni degudament.

El nou escenari que s’obre amb l’aprovació d’aquest nou transvasament fa necessària
la convocatòria de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, un
organisme que integra l’administració de la Generalitat, l’administració de l’Estat, els
ens locals i també les entitats socials i científiques. És en el marc d’aquesta comissió
on s’hauria de debatre i acordar les accions a emprendre per fer valer els interessos
socials i mediambientals del tram final del riu Ebre, especialment en l’escenari global
actual, en què el canvi climàtic està accelerant i agreujant els episodis de sequera i
fenòmens com la regressió i la subsidència, amb efectes letals per al Delta.

SEGON. Acordar el pronunciament contrari del Consell Comarcal del Baix Ebre davant
qualsevol projecte de transvasament de l’Ebre en general i contra el transvasament
acordat a Cantàbria, en particular.
TERCER. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals de les Terres de
l’Ebre, a les entitats municipalistes de Catalunya i a la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.
PUNT 11è.- Expedient 670/2020. Moció del grup Movem TTE per proposar que la
seu central de l'agència del patrimoni natural i de la biodiversitat de Catalunya
es situï a les Terres de l'Ebre.
Presenta la proposta el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem i proposant
del text.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans que
diu que votaran a favor de la proposta presentada pel Sr. Jordan, però li pregunta a
quina población creu que hauria d’anar la seu d’aquesta agencia.
Seguidament intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu que el
passat dimecres 17 de juny el Parlament va aprovar la proposició de llei de creació de
l'Agència de Patrimoni Natural.
El grup del PSC al Parlament hi vam votar a favor perquè entenem que era necessari
disposar d’aquest ens. I perquè l’any 2005, el PSC, des del govern presidit per
Pasqual Maragall, vam ser els impulsors de la creació d’aquesta Agència del Patrimoni
Natural.
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PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a convocar la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per informar i acordar una postura conjunta
davant la nova detracció d’aigua de l’Ebre acordada per la Junta de Govern de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

ACTA DEL PLE

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
Movem TE, i per unanimitat dels 25 consellers presents, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
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Però, addicionalment a la convocatòria de la Comissió per la Sostenibilitat, cal un
posicionament clar de les institucions de les Terres de l’Ebre en defensa del territori i
en particular del Delta de l’Ebre. Un posicionament que inclogui el rebuig a qualsevol
transvasament de l’Ebre i a favor de les polítiques d’una nova cultura de l’Aigua.

En els darrers anys s’ha posat en evidència la pèrdua continuada de biodiversitat. El
darrer informe del secretari general de Nacions Unides advertia que aquesta pèrdua
ens pot portar a la sisena extinció d’espècies.
I Catalunya no som una illa en què tot funciona perfectament. Aquí també estem patint
aquests mateixos problemes. Des de l’any 2002 fins a l’any 2016 la pèrdua de
biodiversitat a Catalunya ha significat una reducció del 22% les poblacions de les
espècies de vertebrats, i si hi afegim els invertebrats, una mica més.

Avui el 32% del territori català es troba protegit pel Pla d’Espais d’Interès Natural, el
qual inclou els espais de Xarxa Natura 2000, els espais naturals de protecció especial,
com ara els parcs naturals. En definitiva, és un conjunt, una superfície important que
cal planificar, ordenar i gestionar adequadament en col·laboració amb la propietat i
també de les polítiques sectorials.
La gestió del medi natural en un territori tan humanitzat com el nostre és d’una gran
complexitat. Hem de fer compatible la conservació, la protecció, la preservació i l’ús
sostenible que inclouen les activitats agràries, les activitats ramaderes, turístiques,
forestals, cinegètiques, pesqueres, energètiques també i la de les infraestructures, per
tal d’evitar el despoblament del territori.
L’Agència de la Natura assumirà competències de l’actual direcció general de Medi
Natural i al ser un organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia, permet
disposar de més agilitat que pot tenir una direcció general o, fins i tot, una secretaria
del Govern. I permet més estabilitat, més operativitat en la gestió i en l’assignació de
recursos, recursos dels que ha de disposar, evidentment. El que no podem fer són
discursos i després no tenir les àrees protegides sense destinar-hi els recursos, que és
el que a vegades ha passat en aquest país.
Els territoris amb un patrimoni natural ben conservat generen riquesa, són, a més,
destinacions turístiques de qualitat que atreuen milions de visites a l'any i, per tant,
fixen població i fixen recursos al territori.
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Conservar el patrimoni natural és fonamental per fer front al canvi climàtic, i
imprescindible per tenir una resposta adaptativa i per assegurar la biodiversitat.
La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natural és una amenaça a més
per a la salut de les persones, com hem pogut percebre de manera evident en l’actual
pandèmia de la Covid-19.
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Entenem que la creació de l’agència, des del nostre punt de vista, reforçarà les
polítiques públiques i possibilitarà desplegar polítiques de conservació i de gestió
alineades amb les actuals polítiques europees que emmarquen i estan emmarcades,
per tant, en l’Estratègia Europea de recuperació de la biodiversitat en l’horitzó 2030. I
que, a més a més, necessàriament s’haurà de concertar amb la participació de tots els
sectors de les àrees rurals implicades.

ACTA DEL PLE

També s’observa, des del nostre punt de vista, una degradació i banalització d’espais
rurals. Justament, la Llei d’espais agraris i la Llei de protecció de les oliveres
monumentals que es va aprovar recentment van en aquesta línia de posar o denunciar
que hem de revertir també aquesta banalització a vegades de l’espai rural i del
paisatge rural i posar-ho en valor. És precís, doncs, treballar per revertir aquesta
situació.

Ara que tot just fa trenta-cinc anys que es va aprovar al Parlament la Llei d'espais
naturals, el 13 de juny de 1985, ens hem de dir que Catalunya és un dels territoris
europeus on el patrimoni natural està sotmès a més impactes, a més pressions, a més
amenaces i que, per tant, es troba en una situació crítica.
La creació de l'agència és un primer pas per abordar aquests reptes.
Pel que fa a la seu de l’Agència, tant de bo podem tenir-la a les Terres de l’Ebre,
perquè, diu a la seva moció, la nostra biodiversitat i patrimoni natural són
excepcionals. Som reserva de la Biosfera i disposem de 2 parcs naturals, per tant som
un territori ideal per poder disposar d’aquesta seu i impulsar així la descentralització de
l’administració, per tant, hi estem d’acord.

Finalment per acabar les intervencions intervé el Sr. Garcia, conseller del grup
comarcal d’ERC, diu que votaran a favor de la proposta presentada, però expressa
que no hi ha hagut consens al territori per treballar conjuntament. Tot i que remarca
que els Terres de l’Ebre són un territori propici per acollir aquesta agència ja que tenim
dos parcs naturals i molts diversitat mediambiental.
Per finalitzar el Sr. Jordan, li respon al Sr. Castañeda, que tal i com expressa la
proposta, vol que l’agència s’instal·li a les Terres de l’Ebre, sense concretar cap lloc, ja
que el que vol es que acabi al territori.
Un cop finalitzades totes les intervencions es procedeix a la votació de la següent
proposta:
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides vinculen
explícitament el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural.
Seguint aquest principi, en defensa dels grans objectius inexcusables i urgents en
l'àmbit de la biodiversitat, la Unió Europea ha previst l'estratègia sobre biodiversitat fins
al 2030. També el Govern de la Generalitat, en document de planificació estratègica,
ha establert l’Estratègia pel Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, el qual
recull entre les línies d'actuació prioritària la creació de la Agència de la Natura.
Tot plegat, va més enllà de les ideologies polítiques i dels debats parlamentaris. Estem
davant d’un repte planetari: la degradació del medi natural i la biodiversitat són, alhora,
una amenaça per a la salut de les persones i per al benestar de la societat, i la pèrdua
d’uns recursos indestriables del desenvolupament econòmic, social i just de tota la
població mundial. Alhora, respon a l’obligació inexcusable de vetllar pel futur del
planeta que deixem a les generacions que han de venir i a l’exigència de fer
compatible la preservació del patrimoni mediambiental i paisatgístic amb l'activitat
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Remarca la importància d’aquesta agència del patrimoni natural i de la biodiversitat de
Catalunya, que ja a aprovat el Parlament de Catalunya, ja que treballarà per impulsar
polítiques mediambientals que són tant importants per a les nostres terres i el conjunt
del país.

ACTA DEL PLE

En tercer lloc intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu
que votaran a favor d’aquesta proposta, ja que creu que som un territori propici per
acollir aquesta seu de l’agència, ja que som reserva de la biosfera, tenim parcs
naturals, etc.
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Així, per tot allò exposat anteriorment, el nostre vot serà favorable a la seva proposta.

econòmica i la generació d'ocupació, essent també instrument contra el despoblament
del territori.
La proposta de competències que es fa en la regulació de l'Agència és suficient per
donar les primeres respostes als importants reptes de conservar el patrimoni natural
de Catalunya i revertir la pèrdua de biodiversitat que s'hi està produint, tal i com
demostren, entre d'altres, les dades contingudes en els darrers informes de
compliment de la Directiva europea d’hàbitats i ocells presentats pel Govern de la
Generalitat.

En conseqüència, és urgent i improrrogable l’aprovació de la llei de creació de
l’Agència de la Natura de Catalunya, tal com han desenvolupat conjuntament,
promogut i acordat els grups polítics que hi han treballat durant la tramitació i que
finalment hi donen suport majoritari. No és menor el fet que la iniciativa, començada a
tramitar ja en la legislatura passada, compta amb un llarg recorregut de
compareixences i esmenes parlamentàries i que ha finalitzat en un consens amplíssim
entre els grups polítics.
Per altra banda, les Terres de l’Ebre som un territori amb una biodiversitat i patrimoni
natural excepcional essent reconeguts per la UNESCO com a reserva de la biosfera,
fet que ens converteix en l’únic territori de Catalunya que pràcticament en el seu
conjunt té aquest reconeixement. És per això, i tenint en compte que aquesta agència
ha d’impulsar polítiques mediambientals al conjunt del país, seria un element positiu
que la seu central es situés fora de l’àrea metropolitana de Barcelona i d’aquesta
forma s’impulsés una descentralització de l’administració catalana per afavorir l’equitat
territorial.
Per tot plegat, amb la ferma voluntat de contribuir en els objectius de
desenvolupament sostenible i de conservació del patrimoni natural, després de
conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de Movem TE, i per unanimitat dels
25 consellers presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Donar suport al Projecte de llei
Natural i la Biodiversitat.

de creació de l’Agència del Patrimoni
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Alhora, per fomentar que tots els agents hi tinguin veu, en els estatuts i els
corresponents reglaments dels òrgans de participació de l’Agència hi seran
representades també les administracions locals, entitats ambientalistes, entitats d’usos
agraris i ramaders, del món acadèmic, entitats dels usos recreatius, entitats dels usos
industrials i associacions de veïns i altes partícips amb incidència sobre el territori i el
medi natural.

ACTA DEL PLE

Més que mai, en aquesta situació de pandèmia, s’ha pogut entendre tan bé com la
natura i tots els serveis que proveeix és la millor salvaguarda del benestar i la salut de
les generacions que vivim i de les que vindran. La fragmentació de polítiques, la
prevalença de l’explotació insostenible dels recursos naturals i el menyspreu de la
necessitat de conservar la natura com un actiu clau per mantenir la salut col·lectiva
ens han dut a la situació alarmant que vivim.
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L’Agència és, també, un instrument per potenciar les activitats i els productes de tota
mena que es poden realitzar i obtenir de forma sostenible i en els espais naturals
protegits, donant-los valor afegit i segell de qualitat i creant llocs de treball sobre el
territori, evitant el despoblament i fomentant l’equitat territorial.

SEGON. Instar al Govern de la Generalitat a situar la seu central de l’Agència
Catalana de la Natura a les Terres de l’Ebre atès la nostra riquesa de patrimoni natural
i biodiversitat.
TERCER. Traslladar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes de Catalunya.
PUNT 12è.- Expedient 677/2020. Moció del grup d'Esquerra Republicana al CCBE
de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial.

En tercer lloc intervé El Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu que tal
com diu la seva moció, l’Assemblea General de Nacions Unides va proclamar, l’any
1966, el 21 de març com el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació
Racial. I ho va fer com a reacció al brutal assassinat de 69 manifestants anti-aparheid
a Sharpeville (Sudàfrica) l’any 1960.
En proclamar aquest dia, l’Assemblea General va instar la comunitat internacional a
multiplicar els seus esforços per eliminar totes les formes de discriminació racial i a
posar de manifest les conseqüències negatives de la discriminació racial, així com la
necessitat de combatre-la.
Com a socialistes, des del nostre grup comarcal volem reafirmar el nostre compromís
amb les persones, amb totes les persones, perquè som diferents, diverses, però iguals
en dignitat: en aquest sentit, la igualtat d’oportunitats és una cota irrenunciable.
I ho volem manifestar més alt i més clar, perquè en els darrers anys s’estan avivant els
discursos racistes, xenòfobs i populistes de molts partits a Europa, que culpen els
refugiats i migrants de tots els mals.
També està afectant els pilars fundacionals de la Unió Europea, com són la solidaritat i
la lliure circulació de persones. Refermem el nostre rebuig a aquests posicionaments i
defensem que refugiats i migrants són víctimes i no una amenaça.
Això passa a Europa, mentre als Estats Units, els migrants són focus principal d’un odi
i un racisme que propugna el mateix president del país.
El recent assassinat de George Floyd ens recorda que cal continuar lluitant per acabar
amb la xacra del racisme i la xenofòbia, desgraciadament present arreu del món. Les
violacions dels drets humans, particularment de les minories racials i ètniques en lloc
de desaparèixer estan cada vegada més presents.
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Seguidament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup Movem que diu que votaran a
favor de la proposta presentada, i remarca que cal lluitar contra qualsevol cas de
discriminació racial. Remarcant que som un territori on encara per desgracia hi ha
casos de racisme, i que cal insistir amb el tema de la diversitat racial.

ACTA DEL PLE

En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans que
diu que votaran a favor de la proposta, però explica que aquesta última setmana va
haver una víctima mortal a l’Ametlla de mar i que cal clarificar els fets per evitar
possibles discriminacions.
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Presenta la proposta la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC i proposant del
text.

El cas de George Floyd és un clar reflex del greu problema de discriminació que
pateixen i patim una gran part de la població amb independència del continent o país
en el qual viuen i vivim. Les protestes contra la discriminació racial que hem vist a
l'altre costat de l'atlàntic són el total rebuig a una situació pròpia d'altres èpoques que
com a comunitat, en un món globalitzat, hem d'adoptar tots i totes.
Enderrocar el mur que el racisme i la xenofòbia construeix en les societats constitueix
un procés en el qual la col·laboració entre la ciutadania i les institucions conforma un
pilar de vital importància.

Fets com els succeïts a Minneapolis ens han de posar en alerta, no descuidar-nos i
utilitzar sempre la paraula per fer front als sectors de la societat partidaris d'involucions
polítiques i socials. De manera conjunta hem de posar la vida i la seva diversitat
davant de tot, creant un sistema que protegeixi i promocioni la integració. És
imprescindible seguir treballant en el blindatge dels drets de tots i de totes, sense
exclusions i sense etiquetes.
Per tant, com no pot ser d’una altra manera, el nostre vot és FAVORABLE a la seva
proposta.
Només dir que aquesta moció que han presentat vostès, com a partit, pel seu
contingut i els seus acords, ben bé ho podrien haver presentat des de la presidència
com a declaració institucional de tota la corporació i no a proposta d’un únic grup.
Finalment per acabar les intervencions intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup
comarcal de Junts, que diu votaran a favor de la proposta, i remarca que avui en dia al
encara hi ha racisme i xenofòbia entre la nostra societat, una societat que hauria de
ser avançada però que encara som incapaços d’acceptar la realitat.
Per finalitzar, el Sr. Gaseni, alcalde de l’Ametlla de Mar, exposa el cas que ha
comentat el Sr. Castañeda, explicant que va morir una noia de 36 anys per pneumònia
segons fonts mediques, i que hi ha comentaria per les xarxes socials que són falsos, i
que potser, haurien d’esperar a fer comentaris a que s’aclareixi el cas.
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Hem avançat molt com a societat, però aquestes importants barreres a la lluita efectiva
contra la discriminació racial i ètnica ens demostren que encara tenim molta feina al
davant. Sobretot amb les noves tecnologies, que conformen un espai de difusió del
discurs d'odi racista que s'ha agreujat en els últims temps.
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El nostre país, Espanya és una mostra de l'enriquiment mutu que suposa comptar amb
una societat diversa, intercultural, multinacional i multiconfessional. Durant aquests 40
anys de democràcia hem avançat molt pel que fa a l'eliminació de discriminacions.
Aquesta mateixa legislatura, el Govern d’Espanya ha recuperat la sanitat universal,
creat la Direcció General per a la Igualtat de Tracte i Diversitat, aprovat el Pla d'Acció
de Lluita contra els Delictes d'Odi reactivat el Consell per a l'Eliminació de la
Discriminación Racial o ètnica, i promogut la cooperació institucional en la lluita contra
el racisme, la xenofòbia, la LGBTIfobia i altres formes d'intolerància.

ACTA DEL PLE

Com a societat, i també des de les institucions, hem de treballar conjuntament per
detectar aquests murs que intenten separar-nos i etiquetar-nos, i implementar
polítiques que permetin transformar-los en ponts que facilitin la convivència, la
integració i la cohesió social.

Un cop finalitzades totes les intervencions es procedeix a la votació de la següent
proposta:
L’any 1966 l’Assemblea General de la Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març
com el Dia Internacional de l’eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys
més tard d’aquesta proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una
societat igualitària i lliure de discriminació racial.

Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter
racista. Des de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter
intercultural que facin possible la igualtat efectiva entre persones. Tothom ha de poder
gaudir de les mateixes oportunitats de vida, al marge del seu origen o creença
religiosa. I per això és imprescindible treballar i promoure mesures, programes, i acció
política, en general, lluny de prejudicis o estereotips.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
d’ERC, i per unanimitat dels 25 consellers presents, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:

ACTA DEL PLE

En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir un
futur des d’un compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat.
Reivindiquem i assumim el valor de la diferència. Tenim el convenciment que només
des de la diversitat podem enfortir els vincles socials. I, malauradament massa sovint
encara, trobem episodis en la nostra societat que ens evidencien que el valor de la
diversitat no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per actuar de forma discriminatòria
envers determinades persones.
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Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes
tenim l’obligació i voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu
origen, color de pell, creença religiosa, expressió cultural.

SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la
convivència respectuosa amb la diversitat a la ciutadania, amb tota la ciutadania
d’origen divers.
TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la
discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país.
QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles
de Catalunya.

PUNT 13è.- Expedient 678/2020. Moció del grup d'Esquerra Republicana al CCBE
en commemoració del 28J, dia internacional de l'alliberament o l'orgull LGTBI.
Aquest punt finalment ha estat substituït pel Manifest llegit al començament d’aquest
Ple.
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PRIMER. Mostrar el rebuig de qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui
discriminació racial.

PUNT 14è.- Propostes d’urgència.
Proposta A. Moció que presenta el grup comarcal de Junts per Catalunya .en
suport al col·lectiu de caçadors pel que fa a la nova llei 5/2020.
Proposta B. Moció de l’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres
de l’Ebre presentada pel grup comarcal de Junts per Catalunya per a donar
suport i ajudar a les ramaderies de bous braus de Catalunya
Proposta C. Aprovació de les Addenda als Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Tarragona, anys 2016-2019 i anys 2020-2023 , per adaptació de
terminis a causa de l’estat d’alarma.

Presenta la proposta la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de JUNTS i
proposant del text.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans que
diu que s’abstindrà en aquesta votació, remarcant que aquesta proposta es diferent a
la que es va presentar al municipi de l’Ampolla, i que hi ha una matisos polítics
importants per això el sentit del seu vot. Li preocupa al Sr. Castañeda la manca de
comunicació i de consens per debatre qüestions que afecten a les Terres de l’Ebre.
En segon lloc, intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup Movem que diu que votaran en
contra d’aquesta moció, ja que no entén com es pot presentar aquest text quan és una
llei aprovada al Parlament de Catalunya, i que es una llei signada per dos
representants del mateix partit polític que presenta aquesta moció. Remarca el Sr.
Jordan que els caçadors ja feia temps que demanaven una regularització de la seva
activitat.
Seguidament intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu Des del
PSC, i tal i com diu la moció, entenem que els caçadors desenvolupen un paper
fonamental en el control cinegètic de la fauna salvatge per tal de reduir la
superpoblació d’aquests animals.
Creiem que el Govern no és prou conscient del que suposa el descontrol de la fauna
salvatge. Un greu problema que genera danys a cultius i transmissió de malalties, i
que ara, amb el nou règim de sancions que proposa la Llei 5/2020, que suposen una
falta de consideració cap als caçadors que fan un control selectiu d’espècies
salvatges, acabarà perjudicant el nostre territori cada cop més abandonat.
Els partit socialista creiem que aquesta Llei no ha estat consensuada amb la
Federació Catalana de Caça ni amb els col·lectius da caçadors. Per això el passat 19
de maig, el diputat Òscar Ordeig, del grup parlamentari del PSC, va presentar al
Govern tota una sèrie de preguntes relacionades amb l’augment de l’import de les
sancions al col·lectiu de caçadors i la manca de diàleg i comunicació amb la Federació
40

ACTA DEL PLE

Proposta A. Moció que presenta el grup comarcal de Junts per Catalunya .en
suport al col·lectiu de caçadors pel que fa a la nova llei 5/2020.
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El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 25 membres, l’aprovació de la
urgència i els debaten
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Proposta D. Donar compte de la renúncia al càrrec la consellera comarcal, Sra.
Virginia Borràs

Catalana de Caça i les seves representacions territorials.
I això ho vam fer davant del que consideren una manca de model de caça del país i de
la mala gestió de la fauna salvatge per part del govern de la Generalitat.
Des del PSC reclamem un treball coordinat i la col·laboració de totes les parts per
reconduir la situació, no generar malestar als caçadors i aconseguir el reconeixement
real del paper que juga la caça per al conjunt de Catalunya en aspectes com la
correcta gestió del medi natural, el control d’espècies cinegètiques, les actuacions per
danys a l’agricultura, evitar problemes per la seguretat vial, etc.
Per tant, per tot allò exposat anteriorment, el nostre vot serà favorable a la seva
proposta.

Demana a la Sra. Zaragoza lleialtat i compromís amb el Govern de Catalunya, un
govern que formen part la nostra gent però també la seva, i que no haurien de portar
propostes al plenari que van en contra d’allò que aprova el Govern de la Generalitat
com ja van fer amb la proposta presentada a l’anterior plenari sobre el Departament de
Salut.
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Explica que saben i son conscients de la tasca que estan fent els caçadors en la
biodiversitat i en el manteniment i control de les especies, control sanitari, etc. Explica
també que el Departament d’Agricultura són conscients i són molt sensibles amb
aquest tema, i volen regular el tema de la caça, pesca, etc. És per això que estan
treballant en una llei per regular aquesta activitat.

ACTA DEL PLE

Finalment per acabar les intervencions intervé el Sr. Faura, President del consell
comarcal i conseller del grup comarcal d’ERC, que diu votaran en contra de la moció
presentada, ja que considera que es una proposta populista.

Per finalitzar, la Sra. Zaragoza, li respon al Sr. Faura, que aquesta proposta, pretén
defensar el territori i no fer política. Li recorda al Sr. Faura, que una proposta molt
semblant a aquesta ha estat aprovada a l’Ajuntament de Deltebre pel mateix partit que
el seu, i que a dia d’avui la Federació de caça encara esta reivindicant ser escoltats i
en busca de diàleg amb el Departament d’Agricultura.
Un cop finalitzades totes les intervencions es procedeix a la votació de la següent
proposta:
La sessió ordinària del Ple, ha REBUTJAT la moció presentada pel Grup Comarcal de
Junts per Catalunya, en suport al col.lectiu de caçadors pel que fa a la nova Llei
5/2020, amb el vot en contra dels consellers dels grups comarcals d’ERC i Movem
TTE (13 vots), el vot favorable dels consellers dels grups comarcals de JuntsxCat i
PSC (11 vots), i l’abstenció del conseller del grup comarcal de C’s, i que seguidament i
de forma literal es transcriu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL DE JUNTS PER CATALUNYA A
DEBATRE EN EL PROPER PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE EN
SUPORT AL COL·LECTIU DE CAÇADORS PEL QUE FA A LA NOVA LLEI 5/2020
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Intervé de nou el Sr. Roig, que li diu al Sr. Faura, que el Ple del Consell Comarcal del
Baix Ebre i és sobirà per prendre les seves pròpies decisions, i que creu que aquesta
proposta dona suport al col·lectiu dels caçadors.

El grup de Junts per CATALUNYA a l’Ajuntament del Consell Comarcal del Baix Ebre
presenta aquesta moció en suport del col·lectiu dels caçadors de Tot Catalunya en
motiu de la recent aprovació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
La publicació d’aquesta llei ha generat molt d’enrenou entre el col·lectiu de caçadors.
El malestar generat per les disposicions que apareixen en aquesta norma pel que fa al
respecte de la caça ha provocat el posicionament inequívoc de la Federació Catalana
de Caça com a institució que aplega i representa el col·lectiu de tot el nostre país.

La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, administratives i del sector públic i de
creació de l’impost sobre els instal·lacions que incideixen en el medi ambient ha
multiplicat exponencialment les sancions al col·lectiu, obviant el principi de
proporcionalitat i obviant la greu crisi sanitària i el context d’incertesa econòmica tan
gran que assola el país.
Per realitzar aquests canvis no s’ha tingut en compte l’opinió del col·lectiu de caçadors
ni de la Federació Catalana de Caça (que representa més de 60.000 caçadors), i
tampoc s’ha consultat els municipis del món rural. És al territori on es pateixen els
efectes d’aquestes decisions i cal no oblidar que en molts municipis existeixen
comunals on es practica la caça i la gestió d’aquestes comunals suposa un
percentatge gens menyspreable del pressupost municipal. Ajuntaments, EMD’s o
propietaris de finques rústiques, també haurien d’haver estat consultats pel
Departament d’Agricultura abans d’efectuar uns canvis normatius tan importants.
Cada any es capturen més de 70.000 senglars al nostre país. Aquest esforç de
captura, només pel que fa a aquesta espècie, comporta una despesa de més de 91
milions d’euros que assumeixen el miler de societats de caçadors/es amb fons propis,
sense cap ajuda pública. Tot i això, prop del 40% de les actuacions que se realitzen a
dia d’avui tenen com a objectiu reduir els danys dels cultius, ramaderia i persones.
La Federació Catalana de Caça també reivindica la resolució d’altres problemàtiques
molt necessàries per la seguretat de la caça a Catalunya i la seva seguretat jurídica en
42
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La caça permet pal·liar els danys a l’agricultura provocats per plagues o augments
incontrolats de la població de determinades espècies (senglars, conills, cabirols...) i
mantenir l’equilibri poblacional de les diferents espècies de l’ecosistema, així com
controlar la propagació de possibles malalties entre les poblacions salvatges que
poden afectar a animals de granja i humans. La caça també permet disminuir els
accidents de trànsit provocats per animals salvatges a les carreteres, que poden ser
freqüents al medi natural.
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El món rural ha rebut amb molta preocupació l’aprovació d’aquesta llei exprés que tant
de perjudici causa al col·lectiu de caçadors i a les tasques que realitza en benefici de
la societat. La caça no és solament una pràctica esportiva, el control cinegètic de els
espècies animals en llibertat que en permet un equilibri és una gran ajuda per a
l’administració i per a la ciutadania en general.

ACTA DEL PLE

Com molts documents i treballs expliquen, cal entendre la caça com a part integrant de
la natura que permet l’equilibri de les diferents poblacions d’animals existents als
nostres territoris. Ajuda a la conservació de la fauna salvatge i al manteniment de la
biodiversitat. Per part de les administracions s’ha acudit al col·lectiu de caçadors per
donar resposta als danys causats per les espècies cinegètiques als conreus i a
diferent mobiliari públic.

temes com el de nuclis zoològics, l’ordre de control de predadors, la comercialització
de la carn de caça, la futura gestió de les Reserves Nacionals de Caça o engegar un
programa d’educació ambiental en centres educatius on s’expliqui la realitat del món
rural i el paper que la caça juga en l’equilibri de l’ecosistema.

Per tot l’exposat, el grup de Junts per Catalunya del Consell Comarcal del Baix Ebre
proposa al Ple d’adopció dels següents acords:
Primer. – Donar suport a les reivindicacions del col·lectiu dels caçadors pel que fa a
les sancions desmesurades previstes en la Llei 5/2020, a la vegada que posem de
manifest la gran tasca duta a terme per aquest col·lectiu en benefici de la gestió de les
espècies cinegètiques i l’equilibri ecosistèmic, l’ajuda al sector agrícola i ramader pel
que fa als danys de fauna o la reducció de la sinistralitat entre vehicles i animals
salvatges, entre d’altres.
Segon. – Demanar a la consellera d’Agricultura que reprengui el diàleg amb la
Federació Catalana de Caça i demés actors directament implicats en la gestió de la
caça (ajuntaments, EMD’s, propietaris de terrenys rústics, etc) per assolir consensos
pel que fa a les sancions imposades per la Llei 5/2020.
Tercer. – Exigir la suspensió, fins que no s’assoleixi un consens, de les sancions
imposades a la Llei 5/2020 pel que fa a l’activitat cinegètica amb exempció de la que
afecta al furtivisme i maltractament animal. Es proposa la modificació de les sancions
per caçar animals no cinegètics i no protegits on la sanció mínima és de 3.000 euros.
Quart. – Exigir que s’iniciï un diàleg amb la Federació Catalana de Caça per
solucionar els problemes i reivindicacions del sector. Decret de nuclis zoològics, orde
de control de predadors o el compromís d’iniciar un programa d’educació ambiental a
les escoles donant a conèixer el paper de la caça i els seus beneficis ambientals, entre
d’altres.
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Aquest procés cal culminar-lo en una Llei Catalana de Caça que ha de permetre i
fomentar la sostenibilitat de la caça, tenint en compte tant les implicacions
econòmiques, científiques, tècniques així com els valors sociològics i culturals. Cal
incloure la visió de la caça com a gestora de l’ecosistema, els beneficis que el control
de poblacions d’espècies cinegètiques aporta a la societat, el suport econòmic que
proporciona al món local, proposar uns principis de protecció de la fauna i respecte a
la biodiversitat i incidir en la formació que han de rebre els caçadors.

ACTA DEL PLE

La normativa bàsica que regula l’activitat cinegètica és la Llei de caça, 1/1970, d’àmbit
estatal, i és una normativa que cal actualitzar. L’any 1980, la Generalitat de Catalunya
va assumir les competències, les funcions i els serveis de l’Estat en matèria de caça i
pesca. El Govern, a proposta del conseller de Medi Ambient, va aprovar en la sessió
del 8 d’octubre de 2002 l’elaboració del Pla estratègic de la caça a Catalunya.
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En un context econòmic d’incertesa i on les llicències de caça ja tenien una tendència
a la baixa, l’aprovació sense consens d’importants mesures sancionadores pot afeblir
notablement el col·lectiu i provocar l’aturada o disminució de les tasques que porta a
terme. Si es produís aquest supòsit, el Departament d’Agricultura veuria com
augmenten els danys a l’agricultura, causats per espècies cinegètiques, i es veuria
obligat a sufragar costosos concursos públics per efectuar les tasques de control de la
població d’aquestes espècies en un moment molt delicat per les finances públiques.
Actualment, el col·lectiu de caçadors no només realitza aquesta tasca sense cap cost
per la societat, sinó que paguen per fer-ho.

Cinquè. – Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a promoure una Llei
Catalana de Caça ajustada a la realitat i les necessitat del territori, fer-ho amb un
diàleg profund amb tots els agents implicats per resoldre problemàtiques del sector.
Sisè. – Donar compte del Present acord a la Federació de Caça de les Terres de
l’Ebre, a la Federació Catalana de Caça, als grups polítics del Parlament de Catalunya
i al Govern de Catalunya.
Proposta B. Moció de l’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres
de l’Ebre presentada pel grup comarcal de Junts per Catalunya per a donar
suport i ajudar a les ramaderies de bous braus de Catalunya

En segon lloc, intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup Movem que diu que s’abstindran
a la votació, ja que hi ha punts en que poden estar-hi d’acord, però amb altres no hi
poden estar d’acord.
Seguidament intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu que els
bous a les Terres formen part de la nostra cultura popular i tradicional i han estat
sempre molt vinculats a la vida de les persones. La gent de l’Ebre conviu amb la
cultura de la festa dels bous, que més formen part de la nostra activitat econòmica i de
la nostra festa major o de les celebracions.

ACTA DEL PLE

En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans que
diu que vota a favor de la proposta, però insta als proposants a comunicar-se més
amb els seus grups al Parlament perquè allí van votar a favor d’eliminar els correbous,
i si no pot haver-hi més correbous les ramaderies estaran acabades.
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Presenta la proposta la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de JUNTS i
proposant del text.

Un flux i una economia que, amb la crisi del coronavirus, s’ha vist aturat durant el
temps de confiament i que continuarà així donada la suspensió de les festivitats
populars amb bous aquest estiu i sense una data concreta per reemprendre-les.
Això ha donat lloc a pèrdues importants ja que els ramaders i criadors han de mantenir
els animals en bones condicions, vetllant per la seva alimentació, el seu benestar i la
seva sanitat el que suposa un important cost enfront a una temporada que, ara per
ara, no es durà a terme.
Per aquest motiu entenem que, a l’igual que altres activitats econòmiques i culturals
han estat objecte d’ajuts per part de l’administració, aquesta també hauria de comptar
amb dits ajuts per les diferents vessants que comporta: l’activitat econòmica, que és
una activitat inclosa dins del llegat cultural i patrimonial i que té la particularitat de
comptar amb uns animals que cal cuidar.
Per tant, per tot allò exposat anteriorment, el nostre vot serà favorable a la seva
proposta.
Finalment per acabar les intervencions intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup
comarcal de Junts, que diu votaran a favor de la proposta, ja que com s’ha fet amb
altres col·lectius, també s’han d’aprovar ajudes per a les ramaderies.
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El flux econòmic que aquesta tradició reporta, els llocs de treball que genera i el
patrimoni genètic incommensurable de la cria i selecció que se’n fa d’aquests animals
a les diferents ramaderies existents motiven que aquest esdeveniment sigui únic.

Un cop finalitzades totes les intervencions es procedeix a la votació de la següent
proposta:
El món taurí de Catalunya és un dels sectors, (econòmic, cultural i festiu) més
perjudicat, ja no només per l’afectació del COVID-19 sinó també per les decisions
adoptades pel govern central de deixar al marge qualsevol línia d’ajudes i que han fet
que un cop més s’hagi menyspreat a una petita, però, important part de la cultura
expressada amb la festa dels bous.
Els ingressos de la immensa majoria dels actes amb bous no es podran realitzar, però,
les despeses d’alimentació, manteniment i cura dels animals es mantindran íntegres.

Catalunya actualment compta amb 7 ramaderies autòctones i l’activitat econòmica que
genera, segons l’estudi d’impacte econòmic realitzat a finals de l’any 2018 per la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, supera els 4,5 milions d’euros i el
manteniment de molts llocs de treball directes i indirectes.
Els 40 municipis de tot Catalunya que celebren aquests actes estan suspenent la
majoria dels prop de 500 actes taurins, amb més de 1600 animals a exhibir que
estaven previstos per a aquest 2020 i que mentre persisteixin aquestes limitacions
sanitàries seguiran sense poder exhibir-se, i, per tant, sense obtenir la corresponent
autorització.
Països com França ja estan articulant ajudes mensuals directes per a l’alimentació de
les ramaderies de bous braus, que evitin l’enviament massiu a l’escorxador d’aquests
animals, com desgraciadament ja està passant amb algunes explotacions ramaderes.
A part dels avantatges econòmics i socials, la raça del ramat autòcton hauria de ser
objecte d’especial protecció, ja no tan sols com una part del patrimoni genètic animal,
al que per cert fa referència el pròleg de la llei 34/2010 d’1 d’octubre de regulació de
les festes amb bous a Catalunya sinó també perquè al ser uns animals criats en règim
extensiu, suposen un gran benefici per a la sostenibilitat del medi rural i del nostre
medi ambient, així com per a les zones de Parc Natural i la Reserva de la Biosfera.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
JuntsxCat, amb el vot favorable dels 23 consellers dels grups de JuntsxCat, ERC, PSC
i C’s i amb l’abstenció dels 2 consellers del grup de Movem TTE, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
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A part dels danys econòmics, existeix un evident perjudici social, vinculat al caràcter
festiu dels seus actes, que, en la majoria dels municipis de les Terres de l’Ebre i
algunes altres zones de Catalunya com Cardona (Bages) i Vidreres (La Selva)
conformen el cor de les celebracions patronals, fundacionals i de tot tipus, que es
realitzen majoritàriament entre els mesos d’abril i setembre, justament els mesos, que,
en principi, seran de màxima incidència.

ACTA DEL PLE

La desaparició dels actuals ramaders suposaria que molts municipis en un futur no
puguin contractar aquests serveis i en el cas de poder-ho fer els preus per l’escassa
oferta, serien preus molt elevats.
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El sector de les festes amb bous es pot veure obligat a sacrificar un gran nombre
d’animals que estan a la nostra comunitat autònoma, fet que pot comportar unes
pèrdues directes per a les ramaderies autòctones de centenars de milers d’euros.

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una línia d’ajuts per a
l’alimentació del ramat de bous braus i la seva atenció sanitària, per un import de
noranta euros per animal (90€), tant si està o no destinat als festejos taurins. Aquest
ajut, té per objecte sufragar una art dels costos que els ramaders han d'assumir per al
manteniment d'aquests animals, vinculats fonamentalment a la seva alimentació, la
manca de rendibilitat en la seva aptitud càrnica degut a l'elevat nombre de races
especialment carnisseres, els elevats costos de manteniment per l'especial maneig
que requereixen i el seu específic seguiment oficial per raons sanitàries.

Cinquè.- Instar a la Diputació Provincial de Tarragona, l’estudi i posterior convocatòria
de subvencions a les explotacions ramaderes que tinguin com a finalitat la cria de
bous braus i que tinguin les instal·lacions dintre de la província de Tarragona, tal i com
també ja han fet altres diputacions com la Diputació Provincial de València o de Terol.
Sisè.- Suprimir el pagament de les quotes d’Autònoms o la seva devolució, des del
moment que es va decretar l’estat d’alarma fins que les limitacions a les celebracions
taurines finalitzin.
Setè.- Que el sector del bou, com fins ara, sigui inclosa en totes les mesures
genèriques que el Ministeri de Cultura adopti en suport a aquest sector.
Vuitè.- Traslladar els acords adoptats a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines
de les Terres de l’Ebre i als Grups Polítics en representació al Parlament de
Catalunya, Diputació Provincial de Tarragona i Congreso de los Diputados de Madrid.
Proposta C. Aprovació de les Addenda als Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Tarragona, anys 2016-2019 i anys 2020-2023 , per adaptació de
terminis a causa de l’estat d’alarma.
A)
El 13 de maig de 2016, es va signar el Conveni per a la Coordinació,
Cooperació i Col.laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals
per optimitzar la prestació dels serveis municipals per a optimitzar els serveis
municipals (2016-2019).
L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19”
com a pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència
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Quart.- Instar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a estudiar
línies d’ajuts cap al sector taurí que ha vist paralitzada totalment la seva activitat a
causa del COVID-19 i per tant s’acumularan pèrdues ja que les festa dels bous és una
de les expressions festives i culturals que més afectació han tingut alhora que també
aquesta greu crisis podria repercutir amb la desaparició d’algunes ramaderies que la
seva única font d’ingressos són els espectacles taurins.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, amb competències sobre el benestar animal, a estudiar també ajudes
encaminades al sector ramader en conceptes d’atenció veterinària, productes
farmacològics com a finalitat vetllar per la bona cura dels animals.
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Segon.- Instar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, amb competències en temes de sanejament i taxes, a
estudiar ajudes per un sector com el de criadors de bous braus per a evitar que a
causa d’aquest any d’inactivitat s’hagi de decidir enviar animals a l’escorxador.

de salut pública, que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en
l’economia i en la societat.

1.
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de subscriure aquest nou document,
per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de presidència i amb unanimitat dels
25 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda del Conveni per a la Coordinació, Cooperació i
Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar
la prestació dels serveis municipals (2016-2019), que seguidament es transcriu:
ADDENDA AL CONVENI PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS PER A
OPTIMITZAR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS (2016-2019)
INTERVENEN
D’una part, la Il·lustríssima Sra. Noemí Llauradó i Sans, presidenta de la Diputació de
Tarragona, que actua en nom i representació d’aquesta corporació assistida per la secretària
general de la corporació, Sra. Pilar Sánchez Peña.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Maria Sanahuja Segú, president del Consell Comarcal de l’Alt Camp,
que actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joaquim Calatayud i Casals, president del Consell Comarcal del Baix Camp,
que actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, que
actua en nom i representació de la corporació que presideix.
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Amb l'objectiu de garantir i assegurar al màxim les possibilitats tècniques i materials de
tots els beneficiaris per complir amb els tràmits d’execució, com de presentació de
documentació justificativa de subvencions concedides pels òrgans de la Diputació en
exercicis anteriors, cal aprovar una addenda al conveni de col·laboració amb els
consells comarcals 2016-2019,

ACTA DEL PLE

El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va
declarar l’estat d’alarma a tot el territori nacional amb una durada de 15 dies naturals.
El 25 de març de 2020, el Congrés dels Diputats, previ Acord del Consell de Ministres,
va aprovar una pròrroga, fins les 00.00 hores del dia 12 d’abril, termini que es va tornar
a ampliar. I que el 22 d’abril de 2020, el Congrés dels diputats ha prorrogat fins les
00:00 del 10 de maig de 2020. Aquest fet ha provocat que s’hagin de d’ampliar
terminis mitjançant una nova clàusula per tal de no perjudicar les tramitacions de
subvencions en curs.
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La Diputació de Tarragona, per decret de la presidenta núm. 2020-0000877, de 13 de
març de 2020, va adoptar mesures excepcionals en matèria de subvencions en
execució del Pla de contingència davant la pandèmia de Coronavirus COVID-19,
aprovat per decret de la Presidenta núm. 2020-0000826, d’11 de març de 2020. Entre
d’altres mesures, es van ampliar fins el 30 d’abril de 2020 tots els terminis vigents a la
data d’efectivitat de la resolució de presentació de documentació justificativa de
subvencions concedides pels òrgans de govern de la Diputació.

D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Sans Freixas, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, que
actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Magí Trulllols i Trull, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
que actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Roig Castell, president del Consell Comarcal del Montsià, que actua en
nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Gràcia Juanpere, president del Consell Comarcal del Priorat, que
actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, la Il·lma. Sra. Gemma Carim Gironès, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, que actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Martí Pla i Pla, president del Consell Comarcal de Tarragonès, que
actua en nom i representació de la corporació que presideix.

ANTECEDENTS
1.-El 13 de maig de 2016, es va signar el Conveni per a la Coordinació, Cooperació i
Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la
prestació dels serveis municipals per a optimitzar els serveis municipals(2016-2019).
2.-L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut pública,
que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la societat.
2. Per decret de la presidenta núm. 2020-0000877, de 13 de març de 2020, es van adoptar
mesures excepcionals en matèria de subvencions en execució del Pla de contingència davant
la pandèmia de Coronavirus COVID-19, aprovat per decret de la Presidenta núm. 20200000826, d’11 de març de 2020. Entre d’altres mesures, es van ampliar fins el 30 d’abril de
2020 tots els terminis vigents a la data d’efectivitat de la resolució de presentació de
documentació justificativa de subvencions concedides pels òrgans de govern de la Diputació.
3.-El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar
l’estat d’alarma a tot el territori nacional amb una durada de 15 dies naturals. El 25 de març de
2020, el Congrés dels Diputats, previ Acord del Consell de Ministres, va aprovar una pròrroga,
fins les 00.00 hores del dia 12 d’abril, termini que es va tornar a ampliar. I que el 22 d’abril de
2020, el Congrés dels diputats ha prorrogat fins les 00:00 del 10 de maig de 2020.
Aquest fet ha provocat que s’hagin de d’ampliar terminis mitjançant una nova clàusula per tal
de no perjudicar les tramitacions de subvencions en curs.
Per tot això,
ACORDEN
Amb l'objectiu de garantir i assegurar al màxim les possibilitats tècniques i materials de tots els
beneficiaris per complir amb els tràmits d’execució, com de presentació de documentació
justificativa de subvencions concedides pels òrgans de la Diputació en exercicis anteriors
conveni cal establir al Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació
de Tarragona i els consells comarcals (2016-2019) l’addició següent:
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ACTA DEL PLE

Les parts es reconeixen competència i capacitat legal per formalitzar aquest Conveni, i, de
comú acord,
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D’altra, la Il·lma. Sra. Neus Sanromà i Samper, presidenta del Consell Comarcal de la Terra
Alta, que actua en nom i representació de la corporació que presideix.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

2.

Primera.- Aprovar la clàusula següent: “11.11 Excepcionalment, amb motiu de la situació
d’emergència sanitària i social ocasionada pel COVID-19, s’amplia el termini d’adjudicació del
Programa d’inversions de l’anualitat 2019, que finalitza, amb l’ampliació de termini, el 30 de
juny de 2020, el temps que hagi durat l’estat d'alarma més un mes després de la seva
finalització.
També s’amplia el termini d'execució establert, del Programa d’inversions de les anualitats
2017-2018-2019, el temps que hagi durat l’estat d'alarma més un mes després de la seva
finalització.”

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

En el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, s’han adoptat mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19 per tal d’
esmorteir l’impacte d’aquesta crisis sense precedents. Paral·lelament, la Diputació de
Tarragona per decrets de Presidència núm. 2020- 0000826 ha aprovat el Pla de
prevenció i contingències davant la possible pandèmia de Coronavirus COVID-19, per
adoptar diferents mesures i facultar al grup de treball COVID-19 per prendre decisions
sobre mesures a adoptar. Posteriorment, per decret núm. 2020-0000840 ha aprovat
l’adopció de diferents mesures a proposta del grup de treball COVID-19 que
complementen el punt 4.1 del Pla de Prevenció i contingències davant la possible
pandèmia de Coronavirus COVID-19. I per decret núm. 2020-0000881 s’han aprovat
mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms així com als seus càrrecs electes i
personal eventual de confiança, entre altres decrets.
La Diputació de Tarragona, té la voluntat de continuar amb el seu treball de suport ara
més que mai als consells comarcals per tal de garantir els serveis municipals. I que
aquests puguin continuar prestant els seus serveis, principalment els d’àmbit social,
per la seva necessitat. Aquests serveis comporten unes despeses associades que fan
necessari el seu pagament per tal de continuar amb la prestació del servei. Davant
d’aquesta situació d’excepcionalitat la Diputació de Tarragona vol tramitar una
addenda al conveni aprovat el 28 de febrer de 2020, per modificar el procediment dels
lliuraments previs acordat pel programa d’assistències i serveis per a destinar a
actuacions de l’àmbit social i de les següents clàusules 7.3.4, 9.4, 10.7 i 13.1.
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Conseqüentment, davant d’aquesta situació el Govern de l’Estat Espanyol mitjançant
Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’estat d’alarma a tot el territori
nacional amb una durada de 15 dies naturals. El 25 de març de 2020, el Congrés dels
Diputats, previ Acord del Consell de Ministres, va aprovar una pròrroga, fins les 00.00
hores del dia 12 d’abril, termini que es va tornar a ampliar. I que el 22 d’abril de 2020,
el Congrés dels diputats ha prorrogat fins les 00:00 del 10 de maig de 2020.
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L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID- 19”
com a pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’ emergència
de salut pública, que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en
l’economia i en la societat.

ACTA DEL PLE

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 28 de febrer de 2020, va aprovar el
Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals
(2020-2023).

Amb l'objectiu de garantir i assegurar el funcionament dels serveis socials que
gestionen els consells comarcals cal establir al Conveni per a la coordinació,
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals
(2020-2023) una addenda que reculli diferents aspectes per garantir aquest
funcionament
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de subscriure aquest nou document,
per la qual cosa, desprès de conèixer la proposta de presidència i amb unanimitat dels
25 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni per a la coordinació, cooperació i col.laboració
entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per a optimitzar la prestació
dels serveis municipals (2020-2023), que seguidament es transcriu:

D’una part, la Il·lustríssima Sra. Noemí Llauradó i Sans, presidenta de la Diputació de
Tarragona, que actua en nom i representació d’aquesta corporació assistida per la secretària
general de la corporació, Sra. Pilar Sánchez Peña.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Maria Sanahuja Segú, president del Consell Comarcal de l’Alt Camp,
que actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joaquim Calatayud i Casals, president del Consell Comarcal del Baix Camp,
que actua en nom i representació de la corporació que presideix.

ACTA DEL PLE

INTERVENEN

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

ADDENDA AL CONVENI PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS PER A
OPTIMITZAR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS (2020-2023)

D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Sans Freixas, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, que
actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Magí Trulllols i Trull, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
que actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Roig Castell, president del Consell Comarcal del Montsià, que actua en
nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Gràcia Juanpere, president del Consell Comarcal del Priorat, que
actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, la Il·lma. Sra. Gemma Carim Gironès, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, que actua en nom i representació de la corporació que presideix.
D’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Martí Pla i Pla, president del Consell Comarcal de Tarragonès, que
actua en nom i representació de la corporació que presideix
D’altra, la Il·lma. Sra. Neus Sanromà i Samper, presidenta del Consell Comarcal de la Terra
Alta, que actua en nom i representació de la corporació que presideix.
Les parts es reconeixen competència i capacitat legal per formalitzar aquest Conveni, i, de
comú acord,
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D’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, que
actua en nom i representació de la corporació que presideix.

ANTECEDENTS
1.-El Ple de la Diputació de Tarragona de data 28 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni per
a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells
Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals per a optimitzar els serveis
municipals(2020-2023).

4.-La Diputació de Tarragona, té la voluntat de continuar amb el seu treball de suport ara més
que mai als consells comarcals per tal de garantir els serveis municipals. I que aquests puguin
continuar prestant els seus serveis, principalment els d’àmbit social, per la seva necessitat.
Aquests serveis comporten unes despeses associades que fan necessari el seu pagament per
tal de continuar amb la prestació del servei. Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat la
Diputació de Tarragona vol tramitar una addenda al conveni aprovat el 28 de febrer de 2020,
per modificar el procediment dels lliuraments previs acordat pel programa per a d’assistències i
serveis per a destinar a actuacions de l’àmbit social i de les següents clàusules 7.3.4, 9.4, 10.7
i 13.1.
Per tot això,
ACORDEN

ACTA DEL PLE

3.-El Govern de l’Estat Espanyol mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar
l’estat d’alarma a tot el territori nacional amb una durada de 15 dies naturals. El 25 de març de
2020, el Congrés dels Diputats, previ Acord del Consell de Ministres, va aprovar una pròrroga,
fins les 00.00 hores del dia 12 d’abril, termini que es va tornar a ampliar. I que el 22 d’abril de
2020, el Congrés dels diputats ha prorrogat fins les 00:00 del 10 de maig de 2020. Aquest fet
ha provocat que s’hagin de d’ampliar terminis mitjançant una nova clàusula per tal de no
perjudicar les tramitacions de subvencions en curs.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

2.-L’11 de març del 2020, l’Organització Mundial de la Salud va declarar la “COVID-19” com a
pandèmia internacional, aquesta pandèmia va crear una situació d’emergència de salut
pública, que ha comportat una crisis sanitària amb un impacte directe en l’economia i en la
societat.

Primera.- Aprovar les clàusules següents:
«7.3.4 Excepcionalment amb motiu de la situació d’emergència sanitària i social, l’any 2020,
els consells comarcals poden destinar una part o la totalitat de les aportacions econòmiques
del Programa d’Inversions, determinades a la clàusula
6.2 del conveni, a finançar actuacions incloses al Programa d’assistències i serveis. En el Pla
d’acció i cooperació comarcal hauran d’especificar els imports i les actuacions concretes.
9.4 El consells comarcals han de presentar el seu PACC com a màxim un mes desprès de la
formalització del conveni, acompanyat de les sol·licituds corresponents a les actuacions
incloses a l’exercici 2020.
10.7 Un cop concedida la subvenció només, al Programa d’assistències i serveis, es permet en
la justificació, una redistribució dels imports entre les accions sol·licitades respectant
l’obligatorietat de la clàusula 7.2.4 del Conveni. Tampoc es podran redistribuir els imports dels
lliuraments previs sol·licitats per accions d’àmbit social.
13.1 En el Programa d’assistències i serveis, la Diputació de Tarragona lliura prèviament a la
justificació l’import de les subvencions sense l’exigència de prestació de garantia, en els
terminis i percentatges següents:
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Amb l'objectiu de garantir i assegurar el funcionament dels serveis socials que gestionen els
consells comarcals cal establir al Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre
la Diputació de Tarragona i els consells comarcals (2020-2023) l’addició següent:

- Per l’any 2020:
- Prèvia sol·licitud acompanyada de l’aprovació del conveni, de forma excepcional per l’any
2020, per la situació d’emergència sanitària i per facilitar que els consells comarcals puguin
finançar les assistències i els serveis d’àmbit socials, s’ha previst la concessió i el lliurament
previ del 20% de l’import anual del Programa d’assistència i serveis sense l’exigència de
prestació de garantia.
- Es tramitarà un pagament de fins el 80% de l’import anual de la subvenció concedida en el
moment d’aprovació per part de la Diputació de Tarragona de les accions incloses, sense
necessitat de sol·licitud prèvia per part del consell comarcal.
- L’import restant es lliura en el moment de l’aprovació de la documentació justificativa de
l’actuació.

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

Proposta D. Donar compte de la renúncia al càrrec la consellera comarcal, Sra.
Virginia Borràs
"Vist l'escrit presentat per la Sra. Virginia Borràs Vicente a data 26 de juny de 2020
que diu:
"Virginia Borràs Vicente, amb DNI 40906175P, consellera comarcal del grup
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Exposo:
Amb data 15 de juliol de 2019 vaig prendre possessió com a Consellera Comarcal.
Fins a dia d’avui he estat desenvolupament les tasques de Consellera Comarcal del
Baix Ebre en el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i, per motius personals i
professionals, he decidit renunciar a l’acta de consellera comarcal que avui ocupo.
Per això,
Demano: que es doni tràmit a la meva renúncia com a conseller comarcal del Baix
Ebre a partir d’aquesta instància de sol·licitud i previs als tràmits oportuns
Tortosa, 26 de juny de 2020"
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat dels 25 membres presents
dels 25 que conformen legalment la corporació comarcal, ACORDA:
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- L’import restant es lliura en el moment de l’aprovació de la documentació justificativa de
l’actuació.

ACTA DEL PLE

- Un primer pagament del 80% de l’import anual de la subvenció concedida en el moment
d’aprovació per part de la Diputació de Tarragona de les accions incloses. No és necessària
sol·licitud prèvia per part del consell comarcal. Aquest lliurament i els següents resten
condicionats a la correcta justificació de la subvenció de l’any anterior.

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

- Per la resta dels anys que engloba el conveni la tramitació serà la següent:

Primer- Quedar assabentat de la renúncia de la condició de consellera comarcal de la
Sra. Virginia Borràs Vicente.
Segon- Declarar l'existència d’una vacant de conseller comarcal del grup Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal.
Tercer- Comunicar de forma immediata aquest acord a la Junta Electoral Central
perquè expedeixi la credencial de conseller comarcal en el suplent corresponent que,
tenint en compte l'acta de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 28 de juny de
2019, correspon al Sr. Eladi Galbe i Mauri. "

PUNT 25è.- Torn obert de control, precs i preguntes.

El Sr. Faura, li explica que tal i com li va fer saber anteriorment, va haver-hi un
enfrontament entre un dels portaveus amb algun dels Alcaldes, i aquests li van
expressar seguint la normativa que no volien que convidessin als portaveus al Consell
d’Alcaldes, així que ha decidit que fins que no li manifestin el contrari els alcaldes que
li van demanar no els tornarà a convidar, tot i remarcar que li agradaria que
participessin.
El Sr. Roig, i la Sra. Zaragoza, expliquen al Sr. Faura, que quan ells presidien el
consell comarcal, convidaven als diferents portaveus del consell comarcal, de la
mateixa manera que també hi participaven com a convidats els presidents de les 3
EMD de Tortosa.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 16:35 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

53

Número: 2020-0006 Data: 03/08/2020

Torna a demanar la paraula el Sr Castañeda, per preguntar al Sr. Faura, quan
tornaran a ser convocats els diferents portaveus comarcals al Consell d’Alcaldes.

Codi Validació: 3JWAWLRF4FSSMWKZ6LDEKWEZ7 | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 53

El Sr. Jordan li diu que ell treballa sobre aquest assumpte, que ell, juntament amb el
conseller d’ensenyament del consell comarcal, es van reunir amb el Director del
Campus de la URV per saber quina era la situació que afecta a la mobilitat dels
estudiants i expressar-li el seu desig de buscar una bona solució per a ells. Però
aquesta trobada va ser justament la setmana abans de la declaració de l’estat
d’alarma i que no han pogut avançar més perquè de moment la URV no preveu
començar amb les classes presencials.

ACTA DEL PLE

Demana la paraula el Sr. Castañeda, que li pregunta al Sr. Jordan, sobre la proposta
aprovada al consell al ple de novembre, sobre la mobilitat dels estudiants de les
Terres de l’Ebre per assistir al campus de la URV.

