
 

 

ACTA 06/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier      Poy Martínez, David  
         Franch Pellisé, Josep 
         Llaó i Llaó, Mª Cinta 
 
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviñó i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Ferré Ribes, Aleix 
Forné i Ribé, Jordi 
Galbe Mauri, Eladi  
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Serra Ventura, Carlos  
Tomàs Audí, Domingo 
Vallespí Cerveto, Francesc 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 
  
També són presents a la sessió: 
 
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 
 
Sent les 13:30 hores del dia 30 de juny de 2022, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en 
primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució 
del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de data 27 de juny de 2022, sota el 
següent ordre del dia: 
 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova l’existència 
del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,  es passa 
a l’estudi de l’ordre del dia. 



 

 

PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, de data 27 de maig de 
2022, pel fet que s’ha distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per 
unanimitat dels consellers comarcals presents, l’acta 05/2022 de la sessió ordinària de data 
27 de maig de 2022. 
 
PUNT 2n.- Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l’Orgull 
o  per a l’Alliberament LGBTI+. 

 
El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions per ser qui 
som o per anar agafats de la mà de la nostra parella. El dret que el nostre lloc de treball sigui 
un espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de discriminació. El dret a 
expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l’àmbit familiar, educatiu o en els espais d’oci. 
El dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere i de la diversitat familiar per part de 
les administracions... Tots aquests drets no són drets que hagin vingut donats per a totes les 
persones. Els col·lectius LGBTI+ han hagut de lluitar durant dècades per aconseguir-los, tant 
al nostre país com arreu del món, i encara avui no estan plenament garantits. 
 
Les mobilitzacions socials en defensa dels drets de les persones LGBTI+, iniciades amb els 
fets de Stonewall l’any 1969 a Nova York i a la dècada dels setanta a casa nostra, han 
contribuït a tenir un país més just, mitjançant la conscienciació social i l’impuls d’un marc 
normatiu de protecció dels drets humans. La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia va ser un punt d’inflexió per elaborar polítiques públiques LGBTI+ a 
Catalunya, al mateix temps que ha permès atendre i acompanyar les persones que han vist 
vulnerats els seus drets a través del desplegament arreu del territori de la Xarxa de Serveis 
d’Atenció Integral LGBTI+. 
 
Més recentment, la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació 
reforça les mesures per assolir una protecció real i efectiva contra qualsevol forma o acte de 
discriminació o d’intolerància per motiu de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de 
gènere de les persones. La futura llei trans* catalana, actualment en elaboració, ha de 
continuar el camí cap a la plena garantia de drets. Com més drets, més justícia, més 
democràcia. Els nous drets no resten altres drets assolits ni tampoc no esborren res ni 
ningú. 
 
Fer valdre les lleis d’igualtat en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima potència és 
una obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui dia davant els discursos 
d’odi a la diferència i el qüestionament per part de l’extrema dreta dels drets assolits. Com 
va dir Judith Butler respecte d’aquests grups en l’acte de lliurament del Premi Internacional 
Catalunya el 27 d’abril d’enguany: «Quina visió de la nació és aquella que pot estar 
amenaçada per qui persegueix la igualtat, la llibertat, la justícia, la fi de les guerres, un futur 
sense violències, o el dret a caminar pel carrer sense por?». 
 
A Catalunya tornarem a dir tantes vegades com faci falta «No passaran!». Més que mai, les 
entitats i els poders públics del país defensarem el dret de les persones a viure en llibertat, i 
treballarem per accelerar un canvi social que només serà possible si les polítiques públiques 
feministes són transinclusives, si les polítiques LGBTI+ són feministes, i si totes aquestes 
polítiques són també antiracistes i tenen en compte l’edat o la discapacitat. 
 
Els drets de les persones LGBTI+ són part de la lluita compartida per la defensa del dret de 
totes les persones a ser i a viure lliures de discriminacions i de violències. Ja siguem 



 

 

persones cis, trans* o no-binàries i sigui quina sigui la nostra orientació sexual, aquesta lluita 
ens ha d’interpel·lar sempre, perquè els drets s’exerceixen i es garanteixen de manera 
col·lectiva. 
 
PUNT 3r.- Expedient 649/2022. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol.licitud de 
subvenció dins el Programa d’Ocupació 30 PLUS 2022. 
 
L’ORDRE EMT/128/2021, de 14 de juny, modificar l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per 
la qual s'aproven 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 EMT/1790/2022, de 3 de juny, obre la convocatòria per a l'any 2022 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 
 
L’objecte de la sol·licitud de subvenció serà el desenvolupament de les següents actuacions, 
per a un total de 80 persones participants: 
 
- Prospecció i assessorament d'empreses, per a aconseguir la inserció de les 80 persones 
participants 
- Acompanyament de les 80 persones participants en el procés de recerca de feina, de 
contractació, i orientació 
- Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats d’aquestes 80 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. 
 
En la convocatòria de 2022, es prioritza l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats 
d'inserció laboral, afegint l’obligatorietat d’atenció dels següents percentatges mínims: 
  
- Persones aturades de llarga durada (mínim 25 % dels participants atorgats).  
- Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys (mínim 60 % dels participants 
atorgats) 
 
De l’informe que al respecte han emès els tècnics, es desprèn que hi haurà un total de 68 
persones que han de complir, a més de ser majors de 30 anys, la condició de pertànyer a 
col·lectius amb més dificultat de inserció. Un total 48 persones han de ser majors de 45 
anys, i un total de 20 persones han de ser aturats de llarga durada. Els 12 participants 
restants han de complir només la condició de majors de 30 anys. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal d’activació econòmica i esports, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels 22 membres presents, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria, per a l'any 2022, 
per a la concessió de subvencions destinades a la Realització del Programa 30 Plus, d’acord 
amb els següents paràmetres: 



 

 

 
-Sol·licitud de 80 persones participants al programa 
 
-Actuacions i quantia a sol·licitar (total quantia: 261.313,57 €): 
 
- Actuació de Prospecció:118.383,47 € 
- Actuació d’Acompanyament: 78.930,10 € 
- Actuació de Formació: 64.000,00 € 
 
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 4t.- Expedient 657/2022. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la sol.licitud 
de subvenció dins el Programa per al finançament de projectes per a la innovació 
territorial i la reactivació l’activitat socioeconòmica i la lluita contra la despoblació. 

 
L’Ordre TED/1358/2021, d’1 de desembre, estableix les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al finançament de projectes innovadors per a la transformació 
territorial i la lluita contra la despoblació. 
 
En el BOE de data 4 de maig de 2022 es publica un extracte de l’Ordre de 25 de març de 
2022, del “Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico”, que convoca les 
subvencions per al finançament de projectes promoguts per les entitats locals per a la 
innovació territorial i la reactivació de l’activitat socioeconòmica i la lluita contra la 
despoblació, durant l’any 2022. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha redactat el projecte “Vivir y trabajar en el Baix Ebre”, 
els objectius del qual són: 
 
. Diversificar i modernitzar les activitats empresarials als municipis de menys de 5.000 
habitants de la comarca del Baix Ebre, en especial del sector agrari i de les ubicades a les 
zones industrials disponibles. 
. Prestar serveis d' informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves 
iniciatives empresarials i durant els primers anys d' activitat de l' empresa  
. Reforçar el Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) perquè estigui present en els àmbits 
rurals de la comarca del Baix Ebre. 
 . Avançar en la millora de l'educació, la formació professional i la capacitació digital en les 
àrees rurals, en especial per a dones i joves com a col·lectiu de difícil inserció laboral, a 
través de la cooperació i el compromís dels agents socioeconòmics localitzats al territori.  
. Fomentar la inserció sociolaboral de les persones en situació d' atur o a través de serveis 
de suport i acompanyament en la recerca i millora professional, de serveis de mediació 
laboral, i de serveis d' atenció i suport a les empreses 
 
L’Ordre del 25 de març de 2022, estableix que les sol·licituds de subvenció s’han de 
presentar en el termini de 30 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria i, tenint en compte que abans de la finalització del termini no hi 
havia convocada cap sessió plenària, el president del Consell Comarcal va resoldre acollir-
se a la convocatòria. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal d’activació econòmica i esports, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels 22 membres presents, presents adopta els següents ACORDS: 



 

 

 
Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada en data 16 de juny de 2022, per la 
que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’acull a la convocatòria, per a l'any 2022, per a la 
concessió de subvencions destinades al finançament de projectes promoguts per les entitats 
locals per a la innovació territorial i la reactivació de l’activitat socioeconòmica i la lluita 
contra la despoblació, per import de 498.141,65 euros. 
 
Segon. Ratificar, igualment, la sol.licitud de bestreta pel mateix import de la sol.licitud de 
subvenció. 
 
Tercer. 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 679/2022. Aprovació, si s’escau, de la 8a. regularització dels 
costos dels serveis de recollida de residus, corresponents al període desembre 2021-
maig 2022 i altres actuacions de residus. 

 
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels ajuntaments 
de la comarca en matèria de residus, aquest servei es presta a través del seu ens 
instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE, que a la 
vegada presta els serveis amb mitjans propis o a través d’una empresa adjudicatària, en 
funció del servei i de les seves característiques. 
 
Liquidació servei de recollida de residus 
 
El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa adjudicatària i el servei de 
tractament amb mitjans propis. 
 
D’acord amb les clàusules del contracte de gestió de residus actualment s’estan realitzant 
liquidacions mensuals fixes corresponents a 1/12 part del preu d’adjudicació, d’acord amb 
els serveis sol·licitats per cada ajuntament usuari (núm. Contenidors, freqüències, neteges, 
etc.) 
 
En alguna ocasió es produeix el fet que la regularització pot venir derivada de la implantació 
de nous contenidors, ja sigui per petició expressa de l’ajuntament o a proposta dels 
responsables del servei i acceptada per l’ajuntament. Aquesta implementació de nous 
contenidors realitzada a través de la gestió del servei, s’ha de reflectir en el document que 
regula les relacions entre els ajuntaments i el Consell Comarcal, per la qual cosa es 
procedeix a la puntualització i concreció del fet que la gestió pot comportar l’adquisició de 
nous elements necessaris per a la prestació del servei. 
 
Així, amb la finalitat d’ajustar els serveis fixes que s’han facturat i els efectivament prestats, 
tant en més com en menys, segons les peticions o les necessitats del servei, cal efectuar de 
manera semestral, la corresponent regularització. 
 
En aquest sentit, es regularitzaran els serveis de recollida i neteja a partir de les aixecades i 
neteges i altres serveis que s’han prestat, efectuant-se els càlculs mitjançant els sistemes de 
seguiment de rutes via GPS, sistema de pesatge, etc. 
 
Liquidació dels costos de tractament de residus especials en petites quantiats REPQs de les 
deixalleries 
 



 

 

A la xarxa de deixalleries es gestionen diferents fraccions de residus de procedència 
domèstica, de petits comerços i d’empreses de serveis.  
 
Molts dels residus gestionats compten amb un SIG (Sistema Integrat de Gestió) o Sistemes 
col·lectius de Responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) i per tant el cost de transport 
i tractament ve sufragat. En canvi, hi ha altres residus que tenen cost de tractament i 
eliminació 
 
Els Residus Especials en Petites Quantitats, d’ara endavant REPQ’s, són residus d’àmplia 
classificació i generats en petites quantitats, tipus dissolvents, pintures i vernissos, olis 
minerals, olis lubricants, bateries, filtres d’olis, envasos buits que contenen substàncies 
perilloses, reactius de laboratori, etc, que han de ser gestionats d’acord amb els tractaments 
d’eliminació adients. No s’han de barrejar mai i han d’emmagatzemar-se dintre un magatzem 
tancat a l’interior de les deixalleries. 
 
Fins al 2011 els cost de gestió dels REPQ’s era sufragat per l’Agència de Residus, desprès 
va haver un període amb un acord marc que establia una regulació dels preus. Des del 2016 
la competència de la gestió dels REPQ’s és dels titulars del servei recollida i gestió de 
residus. 
 
Paral·lelament, des del 2012, des de l’Agència de Residus, es va decidir incloure una part 
del cost dels REPQ’s i una part dels residus (sòlids i pastosos, olis lubricants, etc) dintre la 
compensació del retorn del cànon. A 2020 i successius, amb el registre de tones dels 
residus portats a gestor autoritzat, l’Agència ho sufraga a raó de 500€/tona. Aquests 
ingressos els gestiona COPATE via sol·licitud de retorn de cànon que es presenta a any 
vençut 
 
En l’actualitat els REPQ’s són gestionats a través del gestor autoritzat ECOLÓGICA 
IBÉRICA Y MEDITERRANEA, SA. Codi gestor E-49.92 del grup Tradebe. El gestor realitza 
tant el transport com el tractament dels diferents residus. 
 
Fins l’any 2019 amb el diferencial no cobert entre les despeses i els ingressos no es 
traslladava als ens locals i s’assumia amb els romanents del Consorci. Malgrat tot, el fet que 
cada cop es generen més REPQ’s i per la política tarifaria d’inducció de costos i traçabilitat, 
així com trasllat exacte de la despesa generada, va fer necessari traslladar la liquidació de 
despeses als ens locals, de la mateixa manera que es fa amb aquells residus que tenen cost 
d’eliminació (runa, poda, pneumàtics, etc). 
 
En aquest sentit, es procedeix a la liquidació de la part no coberta del 2021. 
 
Liquidació del sobrecost logístic per l’admissió dels residus dels grans productors a la xarxa 
de deixalleries 
 
En data 24 de maig de 2018 s’adjudica el LOT II de gestió de les deixalleries del Baix Ebre i 
del Montsià a l’empresa SORIGUE NORVENT SL. En data 02/03/2020 es procedeix a la 
modificació del contracte per fer front a les circumstàncies del desviament de producció de 
residus de les deixalleries, per l’ús intensiu per part de grans generadors de les instal.lacions 
de la deixalleria així com l’ús de les deixalleries per part dels furgons de repàs i voluminosos 
del contracte de gestió de residus. 
 
Els serveis tècnics del COPATE han analitzat la producció i l’origen dels residus de les 
deixalleries per a l’any 2021 i han constatat lo següent: 
 



 

 

. Es verifica que no ha hagut un desviament a l’alça amb la fracció voluminosos i que per 
tant, les mesures adoptades pel que fa la separació del circuit de voluminosos porta a porta, 
han donat resultat. 
 
. Es verifica que ha hagut un desviament amb la fracció fusta respecte la producció prevista 
al Plec, en concret un 43%. I per tant, es seguirà el mateix protocol seguit i formalitzat a la 
revisió efectuada l’any anterior. 
 
. Es verifica que ha hagut un lleu desviament de la runa respecte la producció prevista al 
Plec, en concret un 8% més de producció. 
 
En aquest sentit, es procedeix a la liquidació als ajuntaments que correspon, de la despesa 
associada al sobrecost logístic per activitats econòmiques usuàries de deixalleries. 
 
Liquidació de la sol.licitud de nous contenidors per part dels Ajuntaments de Roquetes i de 
l’Ampolla 
 
Amb data 17 de maig de 2022 l’Ajuntament de l’Ampolla sol.licita, per tal de reforçar el servei 
de recollida de residus a la via pública, ampliació de contenidors. Concretament es sol.licita 
un contenidor de resta a situar a l’illa de la Zona de l’Arenal, i durant tota la campanya 
d’estiu. 
 
Amb data 19 d’octubre de 2021 i 23 de febrer de 2022, l’Ajuntament de Roquetes sol·licita, 
per reforçar el servei de recollida de residus, diferents contenidors de resta. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de Gestió Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, amb el vot favorable dels 11 membres de grup comarcal d’ERC, el dels 2 
membres presents del grup comarcal del PSC, el del membre present del grup comarcal de 
Movem i el del membre de Ciutadans, i amb l’abstenció dels 7 membres presents del grup 
comarcal de Junts, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la 8a. regularització dels costos dels serveis de recollida de residus, 
corresponents al període desembre 2021-maig 2022: 
 

 8a regularització 

Aldea, L 14.062,82 € 

Aldover 3.408,49 € 

Alfara 343,82 € 

Ametlla, L' -21.206,28 € 

Ampolla, L' 11.748,79 € 

Benifallet -665,58 € 



 

 

 

Camarles 11.313,85 € 

Paüls 2.221,38 € 

Perelló, El 11.802,25 € 

Roquetes 66.444,77 € 

Tivenys 1.630,49 € 

Xerta 3.908,67 € 

Total Baix Ebre 105.013,47 € 

 
Segon. Aprovar la liquidació dels costos de tractament dels residus especials en petites 
quantitats REPQs de les deixalleries, de gener a desembre de 2021, d’acord amb el següent 
desglòs: 
 

 Cost REPQ     2021 
(Despesa) 

Cànon 2021 
(Ingressos) 

Quantitat a 
LIQUIDAR 

Aldea 8.120,84 € 5.288,50 € 2.832,34 € 

Alfara de Carles 614,27 € 450,00 € 164,27 € 

Ametlla de Mar 10.089,89 € 5.806,00 € 4.283,89 € 

Ampolla 7.585,45 € 5.559,50 € 2.025,95 € 

Benifallet 394,42 € 277,00 € 117,42 € 

Camarles 4.014,61 € 2.626,00 € 1.388,61 € 

Perelló 4.476,74 € 2.840,00 € 1.636,74 € 

Roquetes 7.265,88 € 4.666,50 € 2.599,38 € 

Xerta 1.896,52 € 1.155,00 € 741,52 € 

Baix Ebre 44.458,62 € 28.668,50 € 15.790,12 € 

Quantitats expressades amb IVA inclòs 
 
Tercer. Aprovar la liquidació del sobrecost logístic per l’admissió dels residus dels grans 
productors a la xarxa de deixalleries gestionades pel COPATE: 
 

 
DEIXALLERIA 

 
Viatges 

Sobrecost  logístic 

CAMARLES 1 138,60 € 

L'ALDEA 1 138,60 € 

L'AMPOLLA 2 277,20 € 

ROQUETES 3 415,80 € 

  970,20 € 

 
Quart. Aprovar la liquidació del cost per la sol.licitud de nous contenidors per part de 
l’Ajuntament de Roquetes i de l’Ajuntament de l’Ampolla: 



 

 

 

 regularització 

L’Ampolla 2.182,40 € 

Roquetes 36.551,90 € 

Quantitats ja incloses en la liquidació 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als Ajuntament afectats, procedint a la liquidació 
corresponent i facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
PUNT 6è.- Expedient 622/2022. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol.licitud de 
subvenció per a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública d’acord amb l’Ordre 
TMA/178/2022, de 28 de febrer 

 
Al BOE núm. 60 de data 11 de març de 2022, es publica l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de 
febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a la 
rehabilitació d'edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds 
pel procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 
L’article 3 de l’Ordre estableix com a beneficiaris de les subvencions, les entitats locals que 
compleixin els requisits establerts a les bases, sent entre d’altres, que disposin d’un edifici 
de la seva titularitat, que tingui ús públic i de construcció anterior a 2009. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre es propietari d’un edifici, un antic convent, de l’any 1880, 
que des de l’any 1989 és la seva seu. L’edifici està catalogat com a bé d’interès local (BCIL) 
 
La Comissió de Govern del Consell Comarcal, en la sessió de data 27 de maig de 2022, va 
aprovar inicialment el projecte d’obres i millora de l’eficiència energètica a l’edifici. L’objecte 
d’aquesta obra és la millora energètica de l’edifici, l’augment del confort tèrmic, la reducció 
del consum elèctric i la subsanació de les deficiències en la instal·lació, mantenint l’estètica 
de l’edifici. 
 
D’acord amb el que estableix l’Ordre i la vista de la documentació que hi consta a 
l’expedient, el Consell Comarcal pot acollir-se a la convocatòria, atès el compliment dels 
requisits establerts. 
 
Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitzava el dia 9 de juny, per a les 
sol·licituds de subvenció de la línia 2 i, tenint en compte que abans de la finalització del 
termini no hi havia convocada cap sessió plenària, el Consell Comarcal es va acollir a la 
convocatòria, presentant la sol.licitud amb referència C2I5PL/22/01535. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 22 membres presents, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada en data 2 de juny de 2022, per a la 
concessió d’una subvenció per dur a terme la rehabilitació de l’edifici seu del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, per import de 1.209.105,56 euros, que consta a l’expedient. 
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 7è.- Expedient 664/2022. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió al Grup d'Acció 
Local Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 

 
El dia 26 d’agost de 2008 va tenir lloc a Tortosa, l’acte de constitució on es va procedir a 
aprovar definitivament per tots els membres la creació del Consorci per al Desenvolupament 
del Baix Ebre i Montsià, així com els estatus pels quals s’havia de regir  l’Ens.  
 
En data 19 de desembre de 2014 es produeix la modificació d’estatuts de l’entitat que 
incorpora al Grup d’Acció Local els municipis  del Baix Ebre i Montsià que no en formaven 
part, la qual cosa  implica que a partir d’aquest moment l’àmbit territorial del Consorci inclou 
les dues comarques de forma íntegra. 
 
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, és una entitat sense ànim de 
lucre (Grup d’Acció Local), que té com objectiu l’aplicació d’una estratègia de 
desenvolupament local a través de la metodologia Leader en el marc del Pla Estratègic 
Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC ) 2023-2027. 
 
En data 20 de maig del 2022, es publica al DOGC l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig, per 
la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció Local, es dicten les 
normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament 
local per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla 
Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-2027, i s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament 
local. 
 
En el punt 6.2.2. apartat e) de l’Ordre es demana com a documentació a presentar la còpia 
dels acords dels plenaris de les administracions locals corresponents en què autoritzen la 
seva adhesió al grup. 
 
Entenent que el Consell Comarcal del Baix Ebre forma part de l’àmbit territorial elegible del 
PEPAC 2023-2027, segons annex 1 de l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig i segons el 
mapa territorial, pertoca formar part del GAL “Consorci per al Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià” 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de governació i hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per 
unanimitat dels 22 membres presents, presents adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. AUTORITZAR l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre al Grup d’Acció Local  
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PUNT 8è.- Expedient 705/2022. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores del 
procediment selectiu per la formació d’una borsa de treball de tècnic/a de transició 
energètica 

 
1. La Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, aprovà les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició 
energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la 
captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar i posteriorment  
 
2. La  Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, convocà les subvencions 
 
3. El Consell Comarcal del Baix Ebre es va acollir a la convocatòria. 
 
4. En base a aquests criteris i línies es preveu la creació de l’oficina tècnica del Baix Ebre 
coordinada per l’Agència d’Energia del COPATE. L’oficina ha de disposar d’una persona 
tècnica treballant físicament a la seu del Consell Comarcal a temps complet. 
 
La secretària informa sobre la possibilitat del nomenament d'una persona com a 
funcionari/ària interí/ina per programes, per un període de 2 anys, temps que dura el 
projecte i la necessitat d'estudi de transició energètica que ha de realitzar-se, amb un límit 
màxim de 3 anys, comptant en aquest termini les eventuals pròrrogues 
 
Examinades les bases de la convocatòria, el Ple del Consell desprès de conèixer el 
dictamen de la comissió informativa comarcal de governació i hisenda, sotmet l’assumpte a 
votació ordinària i, per unanimitat dels 22 membres presents, presents adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la formació d’una 
borsa de treball de tècnic/a de transició energètica 
  
Segon.- Que el President convoqui les proves i ho comuniqui als els Organismes 
corresponents que han de formar part del Tribunal] a l'efecte de que designin membres per 
formar part de l'òrgan de selecció. 
  
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el 
Butlletí Oficial de la Província i un extracte en el Diari Oficial de Generalitat  i en la seu 
electrònica d'aquest Consell Comarcal. 
 
PUNT 9è.- Expedient 714/2022. Aprovació, si s’escau, del 9è expedient de modificació 
de crèdits del pressupost comarcal de l’exercici 2022 

 
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels 
quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de nous 
i majors ingressos sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent i 
romanent de tresoreria per a despeses generals, quedant acreditat que la resta dels 
ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la 
Memòria que acompanya a la present proposta de resolució, per Provisió de Presidència es 
va incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.  
  
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
  



 

 

Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
  
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la 
proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobri sobre el càlcul de 
l'Estabilitat Pressupostària.  
  
Realitzada la tramitació legalment establerta, el Ple del Consell desprès de conèixer el 
dictamen de la comissió informativa comarcal de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a 
votació ordinària i, per unanimitat dels 22 membres presents, presents adopta els següents 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2022 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat 
amb càrrec a nous i majors ingressos comunicats i romanent de tresoreria per a despeses 
generals, d'acord al següent detall:  
 
  

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

GOV 336 22706 Actuacions memòria històrica 4.462,85 

ADMIN 931 21600 Implantació i allotjament programa comptabilitat 50.187,17 

      TOTAL 54.650,02 

 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

SOC 241 22613 
Despeses accions mixt treball i 
formació 4.200,00 

SOC 241 23123 Desplaçaments treball i formació 3.500,00 

ENSE 326 22798 Subministrament menjadors 33.485,58 

ENSE 326 22799 Transport escolar 35.000,00 

      TOTAL 76.185,58 



 

 

Aquesta modificació es finança en els següents termes:  
 

Concepte Descripció Import 

45030 Addenda Dep. Ensenyament 68.485,58 

45082 Subv. Memòria històrica 892,57 

46200 Aportacions Ajuntaments serveis comarcals 7.700,00 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 53.757,45 

  TOTAL 130.835,60 

 
 A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i 
b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, que són els següents: 
  
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-
ho a exercicis posteriors. 
  
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat 
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació 
jurídica. 
  
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de 
la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho 
i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si 
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
PUNT 10è.- Expedient 716/2022. Donar compte del 10è expedient de modificació de crèdits 
del pressupost comarcal de l’exercici 2022 
 
 
Els consellers comarcals presents al Ple, se’n donen per assabentats del següent: 
 
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 
Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, vista la 
Memòria de Presidència i l'informe d'Intervenció, així com el certificat de disponibilitat de 
crèdit a minorar, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 179.2 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  
RESOLC 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2022, amb la modalitat de 
Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de la mateixa àrea de despesa o que 
afecten a baixes i altes de crèdits de personal, d'acord al següent detall:  

 TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

ENSE 326 22797 Contractació servei monitors menjador 22.685,47 

PECT 439 13100 Personal temporal PECT 650,00 

PECT 439 16000 Seguretat social personal PECT 250,00 

ARXI 3321 22699 Gestió Arxi Històric Comarcal 25.400,00 



 

 

      TOTAL 48.985,47 

 

TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

ENSE 326 13101 
Personal temporal monitors/es 
ensenyament 16.422,88 

ENSE 326 16000 Seguretat Social ensenyament 6.262,60 

ADMIN 920 12000 
Retribucions bàsiques adm. Gral. 
Grup.A1 900,00 

ARXI 3321 13100 Personal temporal Arxiu Històric 19.900,00 

ARXI 3321 16000 Seguretat Social personal Arxiu Històric 5.500,00 

      TOTAL 48.985,47 

  
2n. FINANÇAMENT 
Aquesta modificació del Pressupost comarcal no altera la quantia total d'aquest, s'imputa 
l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació 
jurídica.  
 
3r. JUSTIFICACIÓ 
1r.- És necessari contractar una empresa de Serveis per tenir monitors/es per prestar el 
servei de monitoratge de menjador escolar a dos escoles de Tortosa gestionades pel 
Consell Comarcal entre els mesos de setembre de 2022 i fins al juny de 2023 degut a que el 
personal no disposa de personal per poder efectuar aquest servei i no hi ha temps per 
realitzar el procés de selecció adient. 
En el pressupost per a l’exercici 2022 estaven dotades les aplicacions de personal laboral 
temporal en el capítol 1 i, per tant, s’ha de transferir aquests imports al capítol 2 de 
despeses. 
 
2n.- La persona contractada per dur a terme les tasques de coordinació del PECT va 
sol·licitar el reconeixement de triennis i no estava previst l’import de la totalitat de triennis a 
la que te dret en el pressupost. Donat que existeix dotació suficient en les aplicacions 
d’administració general es transferiran els imports necessaris per atendre a aquesta 
despesa durant l’exercici. 
 



 

 

3r.- En data 15 de març de 2022, el tècnic de l’Arxiu Històric Comarcal va comunicar que ha 
de causar baixa voluntària del contracte de treball actual, a partir del dia 31 de març de 2022 
i, degut al temps que pot tardar a tenir enllestit el procés de selecció d’aquest lloc de treball, 
les feines a realitzar a l’Arxiu es duran a terme mitjançant contractes de Serveis, per la qual 
cosa s’ha de transferir els imports previstos per a despesa de personal al capítol 2.  
 
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la resolució en la primera sessió ordinària 
que aquest celebri, i remetre còpia d'aquest a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat 
Autònoma. 
 
 
 
PUNT 11è.- Propostes d’urgència 

 
No se’n presenten 
 
PUNT 12è.- Torn obert de control, precs i preguntes 

 
El Sr. Castañeda demana la paraula per sol·licitar informació al President en relació a la 
implantació de la recollida porta a porta que havia comentat en altres ocasions i si aquesta 
està subvencionada 
 
Respon el President que, en la seva qualitat de President del COPATE li respondrà. 
Manifesta que el que s’està implantant la recollida de fracció orgànica a grans productors  i 
que la implantació està subvencionada tot i que no s’ha iniciat perquè la temporada alta dels 
negocis de restauració no és un bon moment. S’està treballant en establir un servei porta a 
porta a grans productor per a millorar la qualitat de les fraccions i que treballaran per obtenir 
subvencions per a implementar-ho a tot el territori  tot i que de moment està previst a la 
costa 
 
El Sr. Castañeda insisteix a preguntar si els restaurant pagaran més per aquest servei, a la 
qual cosa respon el President de forma negativa, tot i que el canon de residus és un 
concepte que no depèn del servei. 
 
El Sr. Casteñeda pregunta si tindrà incidència el fet que algun Ajuntament  no s’impliqui en 
el procés, a la qual cosa respon el President que cap ajuntament del baix Ebre ha manifestat 
el seu posicionament en contra. 
 
Seguidament pren la parula la Sra. Maercè Pedret per comentar que a Benifallet no hi ha 
cobertura telefònica de la companyia Movistar i demana al President si el Consell pot fet 
algun tipus de pressió. 
 
Respon el President que s’interessarà pel tema i buscarà alguna gestió 
 
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14.00 del mateix dia de l’inici, 
de tot el qual jo, la secretària accidental, aixeco aquesta acta que signa, juntament amb mi, 
el president de la corporació. Certifico. 
 


