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ACTA 2/2014 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President                                                                    
Sr. Lluís Soler Panisello                Castells Fresquet, Tomàs  
 
 

     
Consellers:  
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer 
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon 
Celma Lluís, Júlia - Vicepresidenta tercera 
del Pino Homedes, Joaquim - Vicepresident quart.  
Caballeria Ayala, Roser – Vicepresidenta cinquena 
 

 
Andreu Falcó, Daniel 
Bertomeu Rio, José Emilio 
Cid Martí, Ferran  
Curto Escribà, Jordi  
Curto Querol, Joan 
Fabra Serral, Moisés 
Ferré Fandos, Alfredo 

Ferré Franquet, Joan (s’incorpora al punt 6è) 
Font Ballesteros, Juan 
Gas Ferré, Francesc   
Gamundi Vilà, Alícia Victòria 
Gaseni Blanch, Jordi  
Gilabert Mangrané, Carlos 
Lallana Plaza, Rubén 
Llésera Margalef, Antonio (pren possessió al segon punt) 
Mas Sabaté, Josep 
Monclús Doliu, Jordi  
Montagut Franch, Antoni 
Tomàs Royo, Rafel 
 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió el Sr. Kilian Franch Arques gerent i la interventora de fons, 

Sra. Maria Teresa Barberà martí 

 
A Tortosa, sent les 13.30 hores del dia 21 de febrer de 2014, a la sala de plens de la seu del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Lluís Soler i 
Panisello, 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 de 
Presidència de data 21 de gener de 2014, sota el següent ordre del dia: 
 
1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de gener de 2014 
 



 

 

2 

2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r- Donar compte de la modificació de la composició i presidència d’algunes comissions 
informatives. 
 
4t. Donar compte de resolucions de presidència de nomenament de membres de comissió 
de govern,  consell de presidència, presidències de comissions i delegacions d’àrees 
 
5è- Aprovació, si s’escau, del contracte programa a signar entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i Baix Ebre Innova, SL per als exercicis 2014 i 2015 

 
6è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Associació Gal Litoral Costa de l’Ebre 
per a desenvolupament de funcions de responsable administratiu i financer 
 
7è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Associació Gal Litoral Costa de l’Ebre 
del col·laboració en matèria econòmica i de funcionament 
 
8è- Aprovació, si s’escau,  del conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per a la 
realització del projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2014, en el marc del Pla de Foment de 
l’Ocupació 2014 
 
9è. Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici 2013 i previsió costos de l’exercici 
2014 del Servei d’Ajuda a Domicili 
 
10è- Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici 2013 i previsió costos de l’exercici 
2014 del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
 
11è. Proposta de Presidència de canvi de representants del Consell Comarcal en diverses 
entitats i institucions 
  
12è. Proposició del grup comarcal de CiU en relació amb l’anunci de convocatòria d’una 
consulta per tal de decidir si la Nació catalana vol esdevenir un estat independent 
 
13è. Propostes d’urgència. 
 
14è.  Informes de govern, si s’escau. 
 
15è. Torn de control, precs i preguntes. 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental 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, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de gener de 
2014. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament;  la 
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24 membres presents,  l’acta 
1/2014 de la sessió ordinària de data 24 de gener de 2014. 
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PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma 
esquemàtica, es fan constar: 
 

NÚM.  ASSUMPTE 
P 03 Assignar tasques específiques, amb efectes a partir del dia 3 de febrer de 2014, al funcionari 

Sr. Iván Romeu Roigé, que ocupa el lloc de treball d’administratiu d’intervenció 
 

P 04  Modificar, a partir del dia 1 de març de 2014, el contracte temporal, a temps parcial, per obra o 
servei determinat, subscrit amb la treballadora M. Jesús Cervera Flores, treballadora familiar de 
l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 

P 05 Modificar, a partir del dia 1 de febrer de 2014, el contracte temporal, per obra o servei 
determinat, a temps parcial, subscrit amb la treballadora Marisa Salaet Ferrés  
 

P 06 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. 
Enriqueta Fornós Arques, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar. 
 

P 07 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, el Sr. Efrén 
Cofiné Escudero, per tal de desenvolupar les tasques de treballador social de l’EBASP del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

P 08 Efectuar la crida dels treballadors amb contracte fix-discontiu, que han de desenvolupar les 
tasques pròpies del seu lloc de treball a l’escola de Remolins: 
Codorniu Besoli, Carme 
Fabra Baiges, Sívia 
 

P 09 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, eventual per 
circumstàncies de la producció, a temps parcial, la Sra. Núria Forés Sabaté, per tal de 
desenvolupar les tasques de monitora de menjador a l’Escola de Remolins 
 

S 04 Autoritzar l’establiment del Sr. Jean Paul  Lagarde per abocar amb camió cisterna les aigües 
residuals, assimilables a domèstiques, a la depuradora de Tortosa-Roquetes 
 

E 01 Aprovar la tercera distribució d’ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2013-2014 que 
seguidament es relacionen, amb el % d’ajut que s’especifica 
 

E 02 Donar de baixa els ajuts individuals de menjador atorgats  
 

E 03 Estimació i desestimació de sol·licituds de revisió d’ajut 
 

E 04  Desestimació de sol·licitud de revisió d’ajut individual de menjador, curs escolar 2013-2014. 
 

E 05 Estimació de sol·licitud de reactivació d’ajuts individuals de menjador, curs escolar 2013-2014 
presentada per l’Escola Remolins referent diversos alumnes 
 

E 06 Aprovació de  la segona distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’assistència a 
llars d’infants, curs 2013-2014  
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E 07 Estimació i desestimació de sol·licituds de revisió de la concessió d’ajuts econòmics de caràcter 
individual per a l’assistència a llars d’infants per al curs 2013-2014. 
 

E 08 Tercera distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars 
per a alumnes de segon cicle d’educació infantil, curs 2013-2014: denegació d’ajut 
 

E 09 Estimació i desestimació de sol·licituds de revisió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a 
l’adquisició de llibres escolars per a alumnes de segon cicle d’educació infantil, per al curs 
2013-2014 
 

E 10 Incloure la despesa del material curricular en el preu de compra dels llibres escolars i atorgar 
l’ajut en la part que correspon al seu pagament, als alumnes que seguidament es relacionen, 
amb el percentatge i l’import que s’especifica. 
 

AP 01 
 

Atorgament de serveis d’ajuda a domicili 

AP 02 Modificació de serveis d’ajuda a domicili 
 

AP 03 Baixes de serveis d’ajuda a domicili 
 

AP 04 Atorgament de serveis de teleassistència 
 

AP 05 Atorgament i baixa de serveis de transport adaptat 
 

 
 
PUNT 3t- Donar compte de la modificació de la composició i presidència d’algunes 
comissions informatives. 
 
El portaveu del grup comarcal de CiU ha comunicat a la Presidència del Consell la substitució 
de membres de diferents comissions informatives i de la comissió especial de comptes. 
 
El president del Consell Comarcal, amb data 17 de febrer ha resolt la substitució d’algunes 
presidències de comissions informatives. 
 
D’altra banda, arran la incorporació del nou conseller comarcal Sr. Antoni Llésera Margalef, 
s’ha produït la seva assignació a les diferents comissions informatives. 
 
De la qual cosa se’n dóna compte al Ple del Consell d’aquest amb el que disposa l’article 
125.c) del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
 

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat      

 
ÀREES DE TREBALL: Medi Ambient, Obres Públiques, Habitatge, Agricultura, Ramaderia i 
Pesca 
 
Sr. Tomàs Castells Fresquet  (PPC) – President de la comissió – Conseller delegat 
d’Obres Públiques i Medi Ambient 
 
Sr. Antoni Montagut Franch (CIU)- Conseller delegat d’Habitatge 
Sr. Rafel Tomàs Royo (CIU) – Conseller delegat d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
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Sr. Rubén Lallana Plaza (CIU) 
Sr. Xavier Royo Franch(CIU) 
Sr. José Emilio Bertomeu  Rio (PSC) 
Sr. Moisés Fabra Serral (PSC) 
Sr. Ferran Cid Martí (ERC) 
Sr. Jordi Monclús Doliu (ERC) 
 
Sr. Jordi Gaseni (ERC – suplent) 
Sr. Joaquin del Pino Homedes (CIU – suplent 1)  
Sr. Carlos Gilabert Mangrané (CIU – suplent 2) 
Sr. Joan Font Ballesteros (PPC – suplent)  
 

Comissió Informativa de Dinamització Econòmica      

 
ÀREES DE TREBALL: Empresa, Ocupació, Turisme i Consum 
 
Sr. Xavier Royo Franch (CIU) – President de la comissió- Conseller delegat d’Empresa, 
Ocupació i Consum 
 
Sr. Alfredo Ferré Fandos (CIU) – Conseller delegat de turisme 
Sr. Jordi Curto Escribà (CIU) 
Sr. Carlos Gilabert Mangrané (CIU) 
Sr. Tomàs Castells  Fresquet (PPC) 
Sr. José Emilio Bertomeu  Rio (PSC) 
Sr. Moisés Fabra Serral (PSC) 
Sr. Ferran Cid Martí (ERC) 
Sr. Jordi Monclús Doliu (ERC) 
 
Sr. Francesc Gas Ferré (ERC – suplent) 
Sra. Roser Caballeria Ayala (CIU – suplent 1) 
Sr. Rubén Lallana Plaza (CIU- suplent 2) 
Sr. Joan Font Ballesteros (PPC – suplent)  
 

Comissió Informativa de foment de la cohesió social      

 
ÀREES DE TREBALL: Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut 
 
Sr. Joaquim del Pino Homedes (CIU) – President de la comissió - Conseller delegat de 
Cultura 
 
Sra. Roser Caballeria Ayala (CiU) 
Sr. Carlos Gilabert Mangrané (CIU) – Conseller delegat d’Esports i Joventut 
Sr. Antoni Montagut Franch (CIU) 
Sr. Joan Font Bellesteros (PPC) - Conseller delegat d’Ensenyament 
Sr. Antoni Llésera Margalef (PSC)  
Sr. Josep Mas Sabaté (PSC) 
Sra. Alícia V. Gamundi Vilà (ERC)  
Sr. Francesc Gas Ferré (ERC) 
 
Sr. Jordi Monclús Doliu (ERC-suplent) 
Sr. Alfredo Ferré Fandos (CIU-suplent 1) 
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Sra. Júlia Celma Lluís  (CIU-suplent 2) 
Sr. Tomàs Castells Fresquet (PPC – suplent)  
 

Comissió Informativa d’Atenció a les Persones      

 
ÀREES DE TREBALL : Serveis Socials, EAIA, ICIF, Sanitat, Dones, Gent Gran i Immigració 
 
Sra Júlia Celma (CIU) – Presidenta de la comissió- Consellera delegada de serveis 
socials, dones i gent gran 
 
Sr. Rafel Tomàs Royo (CIU) 
Sr. Ruben Lallana Plaza -  Conseller delegat d’Infància i Adolescència 
Sra. Roser Caballeria Ayala (CIU) - Consellera delegada de Polítiques d’Integració 
Sr. Joan Font Ballesteros (PPC)  
Sr.  Antoni Llésera Margalef (PSC) 
Sr. Joan Ferré Franquet (PSC) 
Sra. Alícia V. Gamundi Vila (ERC) 
Sr. Jordi Gaseni (ERC) 
 
Sr. Ferran Cid Martí (ERC – suplent)  
Sr. Antoni Montagut Franch(CIU – suplent 1)  
Sr. Jordi Curto Escribà ( CIU – suplent 2)  
Sr. Tomàs Castells Fresquet (PPC – suplent)  
 

Comissió Informativa d’Afers Interns  

 
ÀREES DE TREBALL: Hisenda, Personal, Règim Interior i Assistència Municipal 
 
Sr. Jordi Curto Escribà  (CIU) – President de la comissió  
 
Sr. Alfredo Ferré Fandos (CIU) 
Sra. Júlia Celma Lluís (CIU) 
Sr. Joaquim del Pino Homedes (CIU) 
Sr. Joan Curto Querol (PSC) 
Sr. Joan Ferré Franquet (PSC) 
Sr. Francesc Gas Ferré (ERC) 
Sr. Jordi Gaseni (ERC) 
Sr. Tomàs Castells Fresquet (PPC) 
 
Sra. Alícia V. Gamundi Vila (ERC – suplent) 
Sr. Xavier Royo Franch (CIU – suplent 1)  
Sr. Rafel Tomas Royo  (CIU – suplent 2)  
Sr. Joan Font Ballesteros (PPC – suplent)  
 

Comissió Especial de Comptes 

 
Substitució del representant del Grup Comarcal de Convergència i Unió:  
 
Representant actual: Sr. Joaquin de Pino Homedes 
Nou representant: Sr. Jordi Curto Escribà 
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PUNT 4t-  Donar compte de resolucions de presidència de nomenament de membres de 
comissió de govern,  consell de presidència, presidències de comissions i delegacions 
d’àrees. 
 
Resolució canvi de membres de la Comissió de Govern 

 

L’article 75 del vigent Reglament Orgànic Comarcal disposa que és atribució del president 
tant la determinació del nombre de membres de la Comissió de Govern, com el nomenament 
dels seus components. Aquestes decisions les prendrà el president mitjançant decret, que 
serà comunicat en el següent ple ordinari. 

 
L’article 76 del mateix text, disposa que el nombre de membres de la Comissió de Govern no 
podrà excedir d’un terç del nombre total de consellers de dret del Consell Comarcal, 
desestimant-ne les fraccions. En aquest nombre màxim de membres s’afegirà el president i el 
gerent, que formarà part en tot cas de la Comissió de Govern amb veu i vot. 
 
Atès que l’article 78 del Reglament Orgànic Comarcal disposa que el president podrà destituir 
i nomenar membres de la Comissió de Govern en qualsevol moment, sense més requeriment 
que comunicar-ho formalment a l’afectat i que els decrets de cessament i nomenament de 
membres de la Comissió de Govern tindran efectes des del dia següent a la seva 
comunicació a l’interessat, havent de ser comunicats tant a la Comissió de Govern com al ple 
en la seva primera sessió ordinària. 
 
Per donar compliment a aquesta normativa, amb data 8 de juliol de 2011 aquesta Presidència 
va resoldre el nomenament dels membres del Consell de Presidència  d’aquest Consell 
Comarcal. 
 
Atesa la necessitat de procedir a una reorganització de diferents àrees de gestió interna,  
RESOLC: 
 
Primer.  Procedir a la substitució del conseller Sr.  Jordi Curto Escribà com membre de la 
Comissió de Govern i nomenar la consellera Sra. Roser Caballería Ayala membre d’aquest 
òrgan col·legiat. 
 
Segon.- Notificar el nomenament a la consellera i al conseller interessats i donar-ne compte 
al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
Resolució canvi al consell de presidència 

 
El Ple del Consell, en la sessió de data 11 d’agost de 2003, ha aprovat crear un òrgan 
col·legiat complementari denominat “Consell de Presidència”, amb la funció de prestar 
assistència al President i responent al principi d’eficàcia en la gestió comarcal. 
 
L’acord plenari estableix que la composició del Consell de Presidència serà: el/la President/a 
del Consell Comarcal; de 3 a 5 membres nomenats pel propi President entre els 
consellers/res comarcals;  el/la gerent comarcal i  el/la secretari/ària del Consell Comarcal 
que assistirà a les sessions amb funcions d’assessorament legal i per tal d’aixecar l’acta 
corresponent. 
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El ple del Consell, en sessió de data 27 de juliol de 2007, va acordar modificar la composició i 
establir-la en de 3 a 8 membres nomenats pel propi President entre els consellers/res 
comarcals 
 
Per donar compliment a aquest acord plenari, amb data 8 de juliol de 2011 aquesta 
Presidència va resoldre el nomenament dels membres del Consell de Presidència  d’aquest 
Consell Comarcal. 
 
Atesa la necessitat de procedir a una reorganització de diferents àrees de gestió interna 
atribuïdes als diferents vicepresidents,  RESOLC: 
 
Primer.  Procedir a la substitució de la consellera Sra. Roser Caballeria Ayala com membres 
del Consell de Presidència i nomenar el conseller Sr. Jordi Curto Escribà membre d’aquest 
òrgan col·legiat. 
 
Segon.- Notificar el nomenament a la consellera i al conseller interessats i donar-ne compte 
al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
Resolució canvi de vicepresidència 

 
Vist l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei sobre 
l’organització comarcal de Catalunya preveu que el president ha de nomenar entre els 
consellers comarcals un vicepresidents o més, que l’han de  substituir per ordre de 
nomenament en cas de vacant, absència o impediment i als quals podrà delegar l’exercici de 
les seves atribucions, i que, el mateix contingut determina l’article 143 del Reglament Orgànic 
Comarcal. 
 
D’acord amb les atribucions conferides pels articles esmentats, amb data 8 de juliol de 2011 
aquesta Presidència va resoldre el nomenament dels vicepresidents d’aquest Consell 
Comarcal. 
 
Atesa la necessitat de procedir a una reorganització de diferents àrees de gestió interna 
atribuïdes als diferents vicepresident,  RESOLC: 
 
Primer.  Procedir a la substitució de la vicepresidència cinquena del Consell Comarcal del 
Baix Ebre i, conseqüentment, nomenar vicepresident cinquè el conseller Sr. Jordi Curto 
Escribà en substitució de la consellera Sra.  Roser Caballeria i Ayala 
 
Segon. Tal com disposa la resolució de data 8 de juliol de 2011, els vicepresidents, per 
l’ordre establert, substituiran el president en els casos de vacant, absència o impediment, i en 
aquest cas exerciran les atribucions que li confereixen al president les disposicions vigents, 
mitjançant les oportunes resolucions. 
 
Tercer. Notificar personalment la present resolució al conseller designat, que es considerarà 
que accepta tàcitament, llevat manifestació expressa, a la consellera substituïda  i remetre la 
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, 
igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell 
Comarcal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura d’aquesta 
resolució. 

  
Quart. Donar compte al Ple del Consell  d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri. 
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Resolució canvi de presidències de comissions i delegacions d’àrees 
 
L’article 124 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, aprovat pel 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa que són comissions informatives permanents 
aquelles que es constitueixen amb caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que 
ha de sotmetre’s al Ple. El seu nombre i denominació inicials, així com qualsevol variació, es 
decidirà per acord adoptat pel Ple a proposta del President, procurant, tant com sigui 
possible, que es corresponguin en nombre i denominació amb les grans àrees en que 
s’estructuren els serveis corporatius. 
 
L’article 105 del Reglament Orgànic Comarcal disposa que les sessions de les comissions 
informatives són presidides pel conseller en qui hagi delegat el president, a no ser que aquest 
hi assisteixi. 
 
Per donar compliment a aquesta normativa, amb data 12 de juliol de 2011 aquesta 
Presidència va resoldre delegar la Presidència de comissions informatives en diferents 
consellers comarcals 
 
Atesa la necessitat actual de procedir a una reorganització de diferents àrees de gestió 
interna,  RESOLC: 
 
Primer.  Procedir a la substitució de la Presidència de diferents comissions informatives amb 
els següents nomenaments:  
 
Comissió Informativa d’Afers Interns       
 
Presidència  actual: Sr. Joaquim del Pino Homedes, vice-president quart 
 
Nova presidència : Sr. Jordi Curto Escribà, vice-president cinquè 
 
Comissió Informativa de foment de la cohesió social      
 
Presidència  actual: Sra. Roser Caballeria Ayala  
 
Nova presidència:  Sr. Joaquim del Pino Homedes, vice-president quart 
 
Segon. Substituir i nomenar  diferents consellers com a delegats, amb funcions de 
responsables polítics  de les següents àrees d’actuació: 
 
CONSELLERS  DELEGATS ACTUALS 
Comerç i Consum  - Sr.  Jordi Curto Escribà 
Cultura -  Sr. Joan Font Ballesteros 
Polítiques d’integració – Sr. Joan Font Ballesteros  
 
NOUS CONSELLERS DELEGATS 
Comerç i Consum  - Sr.  Xavier Royo Franch 
Cultura -  Sr. Joaquim del Pino Homedes 
Polítiques d’integració – Sra. Roser Caballeria Ayala 
Ensenyament: Sr. Joan Font Ballesteros 
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Tercer.  L’estructura de funcions dels consellers comarcals resta establerta de la següent 
manera: 
 
Habitatge -  Sr. Antoni Montagut Franch:  
Agricultura, Ramaderia i Pesca - Sr. Rafel Tomàs Royo 
Turisme - Sr. Alfredo Ferré Fandos 
Comerç i Consum  - Sr.  Xavier Royo Franch 
Esports i Joventut - Sr. Carlos Gilabert Mangrané 
Cultura -  Sr. Joaquim del Pino Homedes 
Polítiques d’integració – Sra. Roser Caballeria Ayala 
Àrees d’Atenció a la Infància:  Sr.  Rubén Lallana Plaza 
Ensenyament: Sr. Joan Font Ballesteros 
 
 
 
PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, del contracte programa a signar entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i Baix Ebre Innova, SL per als exercicis 2014 i 2015. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 30 de maig de 2003, 
va aprovar definitivament la iniciativa comarcal d’exercir l’activitat econòmica de gestió d’un 
viver d’empreses, en règim de lliure concurrència, i constituir la societat mercantil Baix Ebre 
Innova, SL, amb capital social íntegrament comarcal. Les relacions entre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre i la seva societat no han estat, fins ara, establertes en un marc definit i acordat 
per les dues parts. 
 
El contracte programa és l’instrument regulador de les relacions, els compromisos i plans 
d’actuació establerts entre les administracions públiques i les societats que en depenen i que 
presten serveis de competència d’aquelles que són gestionades per aquestes. A aquesta 
figura concreta es refereix, tot i que en l’àmbit estatal, l’article 68 de la llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària. 
 
El contracte programa es configura com una eina de planificació i de gestió de les activitats 
que pot desenvolupar la societat creada per al a gestió del viver d’empreses i altres fins 
associats. 
 
Formalment es planteja com a acord de voluntats entre amdues parts, el Consell Comarcal 
del Baix Ebre, en tant que administració pública que ha planificat l’exercici d’una determinada 
activitat econòmica i Baix Ebre Innova, SL en tant que gestora de les activitats, en virtut del 
qual estableixen el marc regulador de les seves relacions funcionals, econòmiques, 
financeres i patrimonials, així com dels compromisos adquirits per cada part. 
 
Tècnicament és un instrument mitjançant el qual l’Administració determina els objectius, 
aprova la programació i controla i avalua la gestió i l’activitat de la societat mercantil. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització 
Econòmica, amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals del grup de CiU, els 6 
membres del grup comarcal del PSC i d’un dels membres presents del grup comarcal del PP, 
i amb l’abstenció dels 6 membres del grup comarcal d’ERC, el Ple adopta els següents 
ACORDS: 
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Primer. Aprovar el document contracte programa per als exercicis 2014 i 2015 que es 
configura com una eina de planificació i de gestió de les activitats que pot desenvolupar la 
societat creada per a la gestió del viver d’empreses i altres fins associats, Baix Ebre Innova, 
SL. 

 

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I LA 
SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC  COMARCAL BAIX EBRE 
INNOVA, SL 

 

PREÀMBUL: ANTECEDENTS I DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS 

 
ANTECEDENTS 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 30 de maig de 2003, va 
aprovar definitivament la iniciativa comarcal d’exercir l’activitat econòmica de gestió d’un viver 
d’empreses, en règim de lliure concurrència, i constituir la societat mercantil Baix Ebre Innova, SL, 
amb capital social íntegrament comarcal, que té per objecte social el que disposa l’article 2 dels 
estatuts, de conformitat amb les conclusions fixades en la memòria emesa per la Comissió d’estudi 
designada a aquest efecte, d’acord amb el que disposa l’article 230, en relació amb els articles 227 
i 238, de la Llei 8/1987, i els articles 142 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Constitueix l’objecte social de la societat el de promocionar, donar suport, participar i promoure 
activitats i serveis que contribueixin al desenvolupament socioeconòmic, potenciant iniciatives 
generadores de  riquesa i ocupació en general. Així mateix, la societat podrà assumir el foment i la 
promoció urbanística i d’obres, la construcció, compra-venda i tinença d’immobles, la gestió de 
l’explotació i el manteniment dels seus serveis, com a mitjà per assolir els objectius anteriors. 
 
Dins d’ aquest objecte, s’hi comprenen, entre d’ altres, les següents activitats: 
 
1. La gestió i promoció del viver d’empreses i centre de  negocis. 
 
2.- La creació i gestió de  centres de suport i de  serveis per les empreses. 
 
3.- L’ habilitació de  locals per a l’emplaçament físic d’empreses industrials i de serveis. 
 
4.- La realització i suport d’iniciatives empresarials que incideixin en el desenvolupament econòmic 
del territori. 
 
5.- Impulsar promoure i desenvolupar activitats de  servei d’assessorament, formació i estudi en 
general. 
 
6.- Gestionar tota mena d’instruments i processos necessaris per al desenvolupament d’activitats 
empresarials, així com gestionar directa o indirectament diversos tipus d’ajudes,subvencions o 
crèdits que puguin existir per al foment de  l’ocupació i formació. 
 
7.- Fomentar i donar suport a les relacions amb entitats públiques o privades que incideixin sobre 
la implantació empresarial. 
 
8.- El foment, la promoció i realització d’iniciatives en el camp de  la formació ocupacional que 
faciliten la incorporació al mercat de treball i doni impuls a l’ocupació i a l’autoocupació. 
 
9.- El foment i la promoció urbanística i d’obres i la realització de  qualsevol estudi, treball, projecte 
i tasca d’utilitat pública i d’interès social, encaminada a desenvolupar processos urbanístics i 
aconseguir la seva materialització. De  la mateixa manera, podrà realitzar l’activitat urbanitzadora, 
de  construcció d’ immobles, gestió i explotació d’obres i serveis resultants de  l’acció 
corresponents. 
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10.- La promoció i foment dels sectors econòmics, en general, mitjançant, d’una banda, 
l’organització i gestió de congressos, cursos, jornades o esdeveniments de caràcter científic, 
tècnic, professional, cultural, lúdic i social i, d’altra banda, mitjançant la realització d’activitats firals, 
en general, enteses com a manifestacions que tenen per objecte l’exposició i oferta de béns i 
serveis, per afavorir-ne la promoció i la difusió, promovent els contactes i intercanvis dels diferents 
sectors, apropant l’oferta de les diferents branques de l’activitat econòmica a la demanda.   
 
11.- Subministrament de serveis generals i logístics a les empreses instal·lades als centres de suport i 
a les instal·lades fora. 
 
12.- En general, qualsevol tipus d’activitat o servei destinat a realitzar o promoure l’activitat econòmica, 
empresarial i ocupacional . 
 
La societat va ser constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari 
de Tortosa Sr.  Juan Francisco Baixauli Alonso en data 1 d’octubre de 2003. 
 
DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 
 

Els serveis que presta actualment la societat Baix Ebre Innova, dins del seu objecte social, es 
poden concretar en: 
 
- FORMACIÓ 

- DOMICILIACIÓ EMPRESARIAL  

- LLOGUERS DE DESPATXOS I SERVEIS ANNEXOS 

- LLOGUER DE NAUS 

- LLOGUER D’AULES 

- LLOGUER DE SALA D’ACTES 

- ORGANITZACIO D’ESDEVENIMENTS 

- ASSESSORAMENT EMPRESARIAL 

- INFORMACIO SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS 

- ACCES AL RECINTE 24 HORES 

- SISTEMA DE SEGURETAT, AMB CONNEXIO D’ALARMA I AVIS CENTRAL RECEPTORA 

- SERVEI DE NETEJA DE ZONES COMUNES 

- RECEPCIO ENCÀRRECS, TRUCADES, FAX I FOTOCOPIES, IMPRESSIÓ DOCUMENTS 

- LLIURE UTILITZACIO DE SALES DE REUNIONS, FORMACIO I SALÓ D’ACTES 

- ACCÉS AL SALÓ  D’ACTES-AUDITORI 

- ACCES A LES NOVES TECNOLOGIES ADSL , ADREÇA ELECTRÒNICA 

- UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I TELECENTRE 

- EQUIPAMENTS INFORMÀTICS, AUDIO VISUALS I DE VIDEOCONFERENCIA 

- SERVEI DE BAR – RESTAURANT 

- APARCAMENT  

 
Aquests serveis poden modificar-se en increment o desaparició en el decurs de la durada del 
contracte programa. 
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1- JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 

 
El contracte programa és l’instrument regulador de les relacions, els compromisos i plans 
d’actuació establerts entre les administracions públiques i les societats que en depenen i que 
presten serveis de competència d’aquelles que són gestionades per aquestes. A aquesta figura 
concreta es refereix, tot i que en l’àmbit estatal, l’article 68 de la llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 
 
Aquest contracte programa es configura com una eina de planificació i de gestió de les activitats 
enumerades en l’apartat descriptiu anterior. 
 
Formalment es planteja com a acord de voluntats entre amdues parts, el Consell Comarcal del 
Baix Ebre, en tant que administració pública que ha planificat l’exercici d’una determinada activitat 
econòmica i Baix Ebre Innova, SL en tant que gestora de les activitats, en virtut del qual 
estableixen el marc regulador de les seves relacions funcionals, econòmiques, financeres i 
patrimonials, així com dels compromisos adquirits per cada part. 
 
Tècnicament és un instrument mitjançant el qual l’Administració determina els objectius, aprova la 
programació i controla i avalua la gestió i l’activitat de la societat mercantil. 
 
 

2- ÀMBIT I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE PROGRAMA 

 
En l’àmbit de planificació, el contracte programa configura l’encàrrec que el Consell Comarcal del 
Baix Ebre fa a la societat, mitjançant la definició de la missió, dels serveis i dels objectius 
estratègics, així com l’establiment de les línies bàsiques d’actuació per a l’assoliment d’aquests. 
 
En l’àmbit funcional, les determinacions del contracte programa fan referència a les accions que ha 
d’executar la societat, d’acord amb els corresponents acords que a aquest efecte adopti el Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 
En l’àmbit financer s’estableix el marc de relacions financeres entre el Consell Comarcal i la 
societat mitjançant la previsió de les necessitats de finançament o recursos generats i la 
instrumentació dels fluxos derivats d’aquests. 
 
En l’àmbit d’autonomia de gestió i relacions administratives, es fa una identificació de les funcions i 
relacions amb la societat. 
 
En l’àmbit del control es configura la forma de seguiment i d’avaluació de l’acompliment dels 
objectius i de la programació 
 
La VIGÈNCIA d’aquest contracte programa abasta els exercicis pressupostaris 2014 i 2015, 
estenent-se el seu efecte des de l’inici al final de l’exercici econòmic. 
 
 
S’estableix la pròrroga automàtica del document, fins que es produeixi l’aprovació d’un nou 
document, i amb una durada màxima d’un exercici econòmic. 
 
 

3- OBJECTIUS DEL CONTRACTE PROGRAMA 

 
 

3-1 OBJECTIUS ESTRATÈGICS I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 
Constitueixen els principals objectius estratègics del contracte programa els següents: 
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a) Prestar un serveis de qualitat en els àmbits de la seva prestació, de l’atenció a l’usuari i de la 
gestió d’infraestructures 
b) Assolir un alt nivell d’eficàcia i d’eficiència en la gestió dels serveis i activitats gestionats per la 
societat 
c) Dotar les activitats de singularitat econòmica i financera, mitjançant la determinació del seu 
cost real i els recursos dels usuaris i del Consell Comarcal per tal de garantir  el finançament de les 
inversions 
 
Les principals línies d’actuació que la societat durà a terme per assolir els objectius estratègics 
són: 
 
- optimitzar els recursos de tot tipus i desenvolupar les activitats objecte de gestió 
- utilitzar els mecanismes de coordinació que s’estableixin amb l’administració del Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a millor fluïdesa de les relacions i actuacions conjuntes, especialment 
en aquells àmbits on poden produir-se sinèrgies, com ara obres, manteniment i gestió d’ingressos.  
 
 

3-2 OBJECTIUS OPERATIUS: COMPROMISOS I MARC DE RELACIONS ENTRE AMBDUES 
PARTS 

 

A) Compromisos per part del Consell Comarcal de Baix Ebre 

 
A.1 Adscripció de béns 
A.2 Aportacions de tresoreria 
A.3 Ampliacions i/o aportacions de capital 
A.4. Disponibilitat de recursos humans 
A.5 Transferències corrents per aprofitament de recursos 
 
 
A.1 Adscripció de béns 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre procedeix a l’adscripció dels següents béns en favor de la 
societat:  
 
1- Béns immobles: seu del viver d’empreses 
2- Béns mobles: instal·lacions i equipament 
 
1- Béns immobles: seu del viver d’empreses 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre té signat un contracte d’arrendament amb l’Institut Català del 
Sòl, propietari de la finca i de l’edifici que ubica el viver d’empreses. Per raó d’aquest contracte, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre té la possessió d’aquest immoble que està destinat a viver 
d’empreses. El Consell Comarcal del Baix Ebre desenvolupa l’activitat econòmica de viver 
d’empreses mitjançant la societat Baix Ebre Innova, SL, per la qual cosa procedeix adscriure-li la 
Parcel·la del Polígon Industrial “la Venta Nova” de 9.576 m2 de superfície que ubica un edifici de 
2.264,51 m2 de superfície construïda destinat a viver d’empreses. 
 
El mes d’agost de 2013 es va inaugurar i posar en marxa l’ampliació de les instal·lacions que ha 
donat lloc a disposa de més de 350 m2 , distribuïts en 6 nous despatxos, dues sales de formació i 
una sala per a activitats de co-working. 
 
El Viver d'Empreses i Centre de Negocis "Baix Ebre Innova" està certificat per LGAI Technological 
Center, conforme als requisits de la norma ISO 9001:2008. Aquest certificat és un reconeixement 
del compliment del sistema de qualitat de l’organització per a totes les activitats de formació 
ocupacional subvencionada. 
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2- Béns mobles: instal·lacions i equipament del viver d’empreses 
 
 
En el viver d’empreses descrit anteriorment, figuren una sèrie d’instal·lacions i equipaments 
específics propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre necessaris perquè Baix Ebre Innova SL 
desenvolupi la seva activitat ordinària. La relació d’aquests béns s’exposa a continuació: 
 
Instal·lacions i equipament específic situats al aula de soldadors del Viver d’Empreses: 

   

REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ QUANTITAT 

   

Maquinària Rectificador c.c regulació electrònica D-400 A 8 

 amb accessoris  

   

Maquinària 
Bufador (soplete) amb adaptable de tall, mànec  
universal , i altres accessoris   1 

   

Sistema d'aspiració Filtre mecànic 1 braç 2M MGC 2200 Fix 3 

   

Sistema d'aspiració Filtre mecànic 1 braç 2M MEG 2200 Fix 2 

   

Cabina Cabina metàl·lica "L" amb visor 8 

   

 Mampara tancament cabines 2 

   

Cabina Cortina de protecció per a soldadura 130x180 cm 8 

 amb ganxos inclosos  

   

Cabina Taula per a soldadura elèctrica amb posicionador 8 

   
 
Instal·lacions i equipament específic que figuren al aula d’informàtica del Viver d’Empreses: 
 

   

REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ QUANTITAT 

PC’s PC’s de sobretaula ultracompacte  15 

Monitors Monitors LCD 17” 15 

Cablejat 
Instal.lació del cablejat informàtic i elèctric de l’aula  
de formació  

Swith 24 portes 10/100/1000BT 1 

Impressora laser de color  1 

Impressora impressora làser B/W  1 

Ordinador ordinadors portatils 2 

Projector 
projector multimèdia tecnologia LCD de resolució 
 XGA 1 

Pantalla 
pantalla de projecció automàtica (mesures a  
determinar segons l’espai on va ubicada) 1 

Programari: Llicències de  Win XP Professional 17 

 Llicències de  Office 2000 Pro 17 

 Llicències antivirus 17 
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A.2 Aportacions de tresoreria 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre efectuarà transferències d’efectiu per tal de suplir els dèficits de 
tresoreria que pugui acusar la societat. Aquestes transferències seran per fer efectius els 
compromisos de pagament de nòmines del personal i de les obligacions tributàries i de seguretat 
social i altres pagaments que siguin ineludibles  i inajornables per part de la societat, sempre i quan 
el Consell Comarcal disposi dels fons de tresoreria suficients. 
 
Aquesta disposició de tresoreria  serà retornada per la societat al Consell Comarcal en el moment 
de disposar de fons adients per poder efectuar el retorn de les quantitats avançades. 
 
Per dur a terme aquestes transferències serà necessari un escrit del president de la societat 
adreçat al gerent del Consell Comarcal qui, en la seva funció d’ordenador de pagaments, disposarà 
el lliurament efectiu per l’import que correspongui.  
 
Aquesta obligació no és vinculant. Si es produeix la petició de la societat i el Consell Comarcal no 
està en disposició per transferir els fons no es procedirà a cap tipus de reclamació ni de petició de 
responsabilitats. No obstant, ambdues parts es comprometen a cercar la disponibilitat de fons per 
tal d’atendre les obligacions ineludibles. 
 
A.3 Ampliacions i/o aportacions de capital 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme les ampliacions o les aportacions de capital 
necessàries per tal que la societat mantingui l’equilibri econòmic necessari per garantir la seva 
continuïtat dins el marc de la legalitat vigent en matèria de societats mercantils. El tipus d’operació 
es durà a terme d’acord amb la realitat econòmica derivada del tancament dels comptes anuals i la 
previsió dels exercicis futurs. 
 
 
A.4. Disponibilitat de recursos humans 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre podrà assignar tasques  als funcionaris i personal laboral 
d’aquesta Corporació per tal que siguin desenvolupades en actuacions de la societat Baix Ebre 
Innova, SL. 
 
Aquesta assignació de tasques no comportarà cap variació en el vincle administratiu amb els 
funcionaris o amb el vincle laboral amb el personal d’aquest Consell Comarcal. 
 
Les tasques assignades podran desenvolupar-se físicament a la seu de la societat o bé a la seu 
comarcal, depenent de la tipologia del suport i de les funcions necessàries. 
 
A.5 Transferències corrents per aprofitament de recursos 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre podrà realitzar transferències corrents a la societat Baix Ebre 
Innova, SL  en concepte dels compromisos previstos als apartat B.4 i B.5 d’aquest article. 
 
 
 

B) Compromisos per part de Baix Ebre Innova, SL 

 
B.1 Aportació d’una contraprestació econòmica anual per béns immobles 
B.2 Aportació d’una contraprestació econòmica anual per béns mobles 
B.3 Despeses pròpies 
B.4 Tasques de coordinació de promoció econòmica 
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B.5 Disponibilitat de recursos humans 
B.6 Prestació de serveis de formació 
B.7 Col·laboració en programes d’empreneduria i activació econòmica 
 
 
B.1 La societat mercantil Baix Ebre Innova aportarà anualment,  en concepte de contraprestació 
econòmica per ús dels béns immobles adscrits i com a contraprestació per l’ús efectiu de tota la 
infrastructura, l’import que el Consell Comarcal del Baix Ebre satisfaci a l’INCASOL per qualsevol 
concepte relacionat amb el contracte de lloguer signat entre aquestes parts. El pagament efectiu 
d’aquesta contraprestació econòmica es durà a terme amb la periodicitat i en l’import que es 
disposi per resolució de la gerència del Consell, òrgan a través del qual es regularan les relacions 
econòmiques entre ambdues parts. 
 
B.2 La societat mercantil Baix Ebre Innova aportarà anualment una quantitat econòmica en 
concepte de contraprestació per ús dels béns adscrits i com a contraprestació per l’ús efectiu de 
tota la infrastructura i l’equipament adscrit. El pagament efectiu d’aquesta contraprestació 
econòmica es durà a terme amb la periodicitat i en l’import que es disposi per resolució de la 
gerència del Consell, òrgan a través del qual es regularan les relacions econòmiques entre 
ambdues parts. 
 
Aquest pagament queda supeditat a l’ús efectiu de l’equipament adscrit. Si no hi ha aprofitament 
exprés i efectiu d’aquests no tindrà lloc l’aportació econòmica acordada. 
 
 
B.3. La societat mercantil Baix Ebre Innova assumirà directament les despeses de manteniment i 
consums de l’immoble adscrit i la resta de despeses derivades de la seva seguretat i protecció 
(assegurances, sistemes d’alarma, neteja ...) 
 
B.4 La societat Baix Ebre Innova, SL podrà assumir tasques de coordinació de les activitats de 
l’àrea de dinamització econòmica del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquesta coordinació,  
s’executaria a través del personal no directiu de la societat que així es designi i sota les directrius 
de la seva presidència. Aquesta atribució de funcions es realitzaria mitjançant resolució de la 
presidència del Consell Comarcal. 
 
B.5 El personal propi de la societat Baix Ebre Innova, SL podrà prestar tasques de suport, 
assessorament i/o coordinació referents a les actuacions previstes en l’objecte de la societat, 
sense que aquestes actuacions repercuteixen en la relació laboral existent entre la societat i el seu 
personal. 
 
Les funcions descrites en els apartats B.4 i B.5 poden ser realitzades de forma alternativa o 
simultània 
 
 
B.6 Prestació de serveis de formació 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través de Baix Ebre Innova, SL , durà a terme les accions 
formatives necessàries dins els programes ocupacions que en pugui ser beneficiari. Aquestes 
accions formatives podran ser desenvolupades directament pel personal de la societat o bé 
prestades per serveis exteriors. 
 
Si s’escau, Baix Ebre Innova, SL facturarà els serveis prestats al Consell Comarcal del Baix Ebre 
derivats d’aquestes activitats. 
 
 
B.7 Col·laboració en programes d’empreneduria i activació econòmica 
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El Consell Comarcal del Baix Ebre i la societat Baix Ebre Innova, SL podran actuar de forma 
conjunta en el desenvolupament de plans de suport a la creació d’empreses mitjançant activitats 
d’assessorament als emprenedors, accions encaminades a facilitar i millorar l’accés al 
finançament, i activitats formatives en el terreny de la creació d’empreses. 
 
Amb aquesta finalitat i, si s’escau per donar compliment a programes de finançament d’aquestes 
accions, ambdues parts podran signar convenis de col·laboració que detallin les obligacions 
d’ambdues parts i, s’escau, integrar-se en programes de nivell territorial superior o impulsat o 
cooperats per altres administracions públiques. 
 
 

3-3 OBJECTIUS FINANCERS 

 
a) les inversions en infraestructures que calgui efectuar en relació a les activitats gestionades per 
la societat i les inversions en altre immobilitzat que es determini necessàries per al seu bon 
funcionament, seran incloses a les previsions anuals d’ingressos i despeses de la societat, que 
formaran part del pressupost general del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
b) aquestes inversions seran finançades pel Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant 
transferències de capital amb càrrec al seu pressupost o mitjançant préstecs a llarg termini 
subscrits per la societat o amb els seus propis 
 
c) En tot cas, les inversions realitzades per la societat integraran el seu actiu, amortitzant-se en 
funció de la seva vida útil i les transferències de capital rebudes per finançar-les es traspassaran a 
resultats de manera correlacionada a l’amortització de les inversions que financen 
 
 

3-4 ESCENARI ECONÒMIC FINANCER 

  

HIPÒTESIS EMPRADES 

 
L’evolució de les principals magnituds del model de projecció elaborat per als exercicis 2014-2015 
es basa en aquestes hipòtesis bàsiques. 
 
Ingressos 
1) Els ingressos corresponents als usuaris dels serveis que presta la societat els quals podran 
experimentar canvis, a l’alça o a la baixa,  atesa la situació econòmica actual i la previsible 
projecció d’aquesta a curt termini.  
 
2) Els ingressos corresponents a les aportacions genèriques del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
en tant que soci únic de la societat, per a cobrir dèficits d’explotació o despeses generals de 
funcionament. 
 
Despeses 
1) Per la les despeses de personal no es preveu increment durant l’exercici 2014. Durant aquest i 
la resta d’exercicis s’aplicaran les disposicions aplicables al personal del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, tant per a increment com per a reducció. 
 
2) La resta de despeses d’explotació experimentaran l’increment derivat dels compromisos 
d’aquest contracte programa  
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CONCLUSIONS A L’ESCENARI ECONÒMIC FINANCER 

 
L’evolució de la situació econòmica, financera i patrimonial de la societat durant el període de 
vigència del contracte programa es caracteritza pels següents aspectes, d’acord amb els criteris 
exposats: 
 
 
- Com a criteri orientador, no es preveu l’increment de les tarifes per ocupació dels locals existents. 
Tot i això, i ateses les característiques dels nous espais, caldrà fixar un preu pel lloguer de les 
noves dependències adequat a al realitat d’espai i de dotació tecnològica. 
 
- Disminució progressiva de les aportacions genèriques anuals del Consell Comarcal del Baix Ebre 
per a dèficits d’explotació o per a despeses generals de funcionament, que són les magnituds 
vàlides per a mesurar l’eficiència de la gestió de les activitats de la societat. 
 
 
- Disminució del resultat negatiu final dels exercicis del període d’aquest contracte programa, 
garantint l’aplicació íntegra del seu import amb càrrec a aportacions genèriques anuals del soci. 
 
 

4- MECANISMES DE CONTROL, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 

 
El seguiment i l’avaluacio de l’execució del contracte programa es realitza a través dels següents 
mecanismes: 
 
- la comissió de seguiment i avaluació 
- els estats de previsió i d’execució de les despeses i ingressos de les diferents activitats i serveis 
realitzats per la societat 
- el control d’eficàcia de la societat 
 
 

4-1 COMISSIO MIXTA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 
a)  COMPOSICIÓ  
 
La comissió mixta de seguiment i avaluació de l’execució del contracte programa entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i la societat Baix Ebre Innova, SL és un òrgan tècnic de control i estarà 
integrada pels següents membres: 
 
Pel Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
- el president del Consell Comarcal 
- el vicepresident primer 
- el gerent 
 
Per Baix Ebre Innova, SL 
 
- el president de la societat 
- el conseller delegat de la societat 
- el gerent de la societat 
 
A les sessions també assistiran els tècnics que cada part consideri oportú. 
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b) FUNCIONS 
 
Corresponen a la comissió les següents funcions: 
 
- l’avaluació del seguiment dels objectius i l’acompliment dels compromisos programats. 
- proposar les mesures necessàries per a l’acompliment dels compromisos programats 
- proposar la revisió o les modificacions de les clàusules del contracte programa 
- emetre informe amb una periodicitat mínima anual sobre el grau d’acompliment dels objectius, les 
causes de les desviacions i les responsabilitats de gestió 
 
De les seves actuacions la comissió mixta de seguiment i avaluació en donarà trasllat al Consell 
d’Administració de la societat quan afectin a qüestions de la competència d’aquest òrgan. 
 
c) FUNCIONAMENT 
 
La comissió es reunirà cada 6 mesos, per tal d’analitzar i avaluar les dades corresponents al  
semestre anterior.  
 
El secretari del Consell d’Administració de la societat serà el secretari de la comissió i assumirà les 
funcions de cursar la convocatòria, trametre la documentació necessària i aixecar acta dels acords 
adoptats 
 
De les actuacions de la comissió se’n derivarà un informe de seguiment que farà referència a 
l’assoliment dels objectius operatius del contracte programa i de la resta de compromisos de les 
parts signants. 
 
 

5- ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 

 
 
Les desviacions significatives entre les previsions i l’evolució de les dades reals seran 
considerades a efectes d’actualitzar l’escenari econòmic financer de l’exercici en que es produeixin 
i, si s’escau, dels següents. Un cop acordada la modificació es comunicarà al Consell Comarcal del 
Baix Ebre per a la tramitació de les modificacions pressupostàries que fossin necessàries 
 
 

6- APROVACIÓ DEL DOCUMENT 

 
Aquest document ha de ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en l’exercici de la 
doble funció: ple del Consell Comarcal i assemblea general de la Societat Baix Ebre Innova, SL 

 
 
Segon. Traslladar la proposta al Ple de la societat Baix Ebre Innova, SL per a la seva 
aprovació. 
 
Tercer. Facultar el President del Consell per a la signatura dels documents necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord. 
 
 
El Ple del Consell, en funcions d’Assemblea General de la societat Baix Ebre Innova, aprova 
el mateix document i amb els mateixos vots, per la qual cosa es dóna aprovat per ambdues 
parts.
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PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Associació Gal Litoral 
Costa de l’Ebre per a desenvolupament de funcions de responsable administratiu i 
financer. 
 
L'Estatut d'autonomia de Catalunya, a l'article 171.f), en relació amb el 114, estableix que 
correspon a la Generalitat de Catalunya, a través dels seus òrgans competents, la fixació dels 
criteris, la regulació de les condicions, i l'execució i el control de les línies públiques de suport 
i de promoció del turisme.  
 
En aquest marc, es proposa un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de 
l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la 
desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de 
riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania. 
 
ORDRE EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de 
plans de foment territorial del turisme, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014 
recull aquesta voluntat en el sentit de posar al servei dels diferents agents públics del sector 
turístic català un programa de subvencions individuals per afavorir que les destinacions 
turístiques catalanes millorin la seva competitivitat. 
 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments i ens vinculats o dependents, sigui de 
forma agrupada o consorciada, els consells comarcals, els consorcis locals, els ens de gestió 
locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les 
mancomunitats, per desenvolupar actuacions, dins d’un únic projecte consolidat, que tingui 
per objecte, entre d’altres, la implantació d’un projecte turístic innovador que serveixi de 
dinamització d’un territori concret i que diversifiqui i desestacionalitzió l’oferta existent i  
comporti una millora en la qualitat de l’experiència turística. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, els quatre consells comarcals de les Terres de l’Ebre i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de mar, han elaborat un projecte de dinamització turística d’aquest 
territori, que compleix amb els requisits de la convocatòria i que pot suposar un important 
injecció econòmica que col·labori a la reactivació econòmica d’aquestes comarques. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització 
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria de subvencions per 
a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, 
d’acord amb ORDRE EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014. 
 
Segon. Aprovar la presentació d’una proposta anomenada “Projecte de dinamització turística 
de les Terres de l’Ebre” que s’executarà amb la participació dels Consells Comarcals del 
Montsià, de la Ribera d’Ebre, de la Terra Alta i de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i preveu 
les actuacions descrites en la memòria preceptiva que s’annexa a la sol·licitud i que suposa 
una inversió màxima d’1.000.000,00 €. 
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Tercer. Manifestar el compromís del Consell Comarcal del Baix Ebre de dur a terme les 
actuacions objecte de la subvenció, cas de ser beneficiari d’aquests ajuts.  
 
 
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Associació Gal Litoral 
Costa de l’Ebre del col·laboració en matèria econòmica i de funcionament. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió plenària de data 12 de desembre  de 2008, va 
acordar manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre de constituir l’associació 
sense ànim de lucre denominada Grup d’Acció Local del LITORAL/COSTA/ DE L’EBRE i 
formar-ne part com a soci, aprovar els estatuts que regirien l’associació i nomenar com a 
persona física representant del soci Consell Comarcal del Baix Ebre, el Sr. Andreu Martí i 
Garcia. 
 
L’Associació Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre es va constituir com a grup d’acció 
local en data 3 de març  de 2009 per tal de participar en el procés de selecció de grups i 
programes per a l’aplicació a Catalunya de la metodologia de desenvolupament de l’Eix 4 del 
Fons Europeu de la Pesca en el marc del Programa Operatiu del FEP per a Catalunya 2007-
2013 en la zona d’actuació del litoral de la costa de les comarques del Baix Ebre i Montsià, 
d’acord amb l’Ordre AAR/538/2008, de 9 de desembre. 
 
El conveni signat amb data 24 de juliol de 2009 entre el President de l’Associació Grup 
d’Acció Local i el Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, que regula la col·laboració 
entre ambdues parts per a l’adjudicació, concessió, control i seguiment dels ajuts que 
gestiona aquest grup, preveu que el GAL disposarà d’una dotació per a despeses de gestió i 
funcionament que s’obtindran a través de la sol·licitud anual. El conveni preveu la dotació fins 
l’exercici 2013.  
 
Hores d’ara, l’aportació del Departament està pendent de concretar a través d’una tercera 
addenda  al Conveni signat amb data 24 de juliol de 2009. 
 
El sistema de finançament dels grups d’acció local dóna lloc a que aquesta Associació no 
disposi de fons propis per fer front a les despeses derivades del personal contractat i de 
funcionament fins que no s’efectuï la transferència dels fons corresponents per part del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  Alimentació i Acció Rural. 
 
D’altra banda, en el procés de distribució de funcions que s’ha produït en el si d’aquesta 
associació, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha assumit les tasques de tresorer de 
l’associació que, per tal de garantir al màxim la seva transparència, seran desenvolupades 
per la interventora de fons de l’ens comarcal i també la funció de Responsable Administratiu i 
Financer que es desenvoluparà a través de la tresorera comarcal. 
 
En aquest nou marc de gestió econòmica vehiculada a través del Consell Comarcal del Baix 
Ebre es considera oportú que l’ens comarcal presti suport tècnic i, si les necessitat de 
tresoreria ho fan necessari, presti també suport econòmic a l’associació per tal que aquesta 
pugui dur a terme les funcions que té encomandes com a grup d’acció local, sense que es 
vegi afectada  la qualitat del seus serveis per raons alienes al seu funcionament.  
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització 
Econòmica, amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals del grup de CiU, els 6 
membres del grup comarcal del PSC i d’un dels membres presents del grup comarcal del PP, 
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i amb l’abstenció dels 6 membres del grup comarcal d’ERC, el Ple adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el Conveni a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Associació 
Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre, en matèria econòmica i de funcionament. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL LITORAL COSTA DE L’EBRE, EN MATÈRIA 
ECONÒMICA I DE FUNCIONAMENT 
 
Tortosa (Baix Ebre), ----- de febrer de 2014 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Lluís Soler Panisello, amb NIF  47625297W, President del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, i en representació d’aquesta corporació. 
 
D’altra banda, Sr. Pascual Chacón Sánchez, amb NIF ----- President de l’Associació Grup d’Acció 
Local Litoral Costa de l’Ebre,  i en representació d’aquest ens.  
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per atorgar el present document de 
col·laboració, i 

EXPOSEN 
 

I- El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió plenària de data 12 de desembre  de 2008, va 
acordar manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre de constituir l’associació sense 
ànim de lucre denominada Grup d’Acció Local del LITORAL/COSTA/ DE L’EBRE i formar-ne part 
com a soci, aprovar els estatuts que regirien l’associació i nomenar com a persona física 
representant del soci Consell Comarcal del Baix Ebre, el Sr. Andreu Martí i Garcia. 
 
II. L’Associació Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebre es va constituir com a grup d’acció local 
en data 3 de març  de 2009 per tal de participar en el procés de selecció de grups i programes per 
a l’aplicació a Catalunya de la metodologia de desenvolupament de l’Eix 4 del Fons Europeu de la 
Pesca en el marc del Programa Operatiu del FEP per a Catalunya 2007-2013 en la zona d’actuació 
del litoral de la costa de les comarques del Baix Ebre i Montsià, d’acord amb l’Ordre 
AAR/538/2008, de 9 de desembre. 
 
III. El conveni signat amb data 24 de juliol de 2009 entre el President de l’Associació Grup d’Acció 
Local i el Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, que regula la col·laboració entre 
ambdues parts per a l’adjudicació, concessió, control i seguiment dels ajuts que gestiona aquest 
grup, preveu que el GAL disposarà d’una dotació per a despeses de gestió i funcionament que 
s’obtindran a través de la sol·licitud anual. El conveni preveu la dotació fins l’exercici 2013.  
 
Hores d’ara, l’aportació del Departament està pendent de concretar a través d’una tercera addenda  
al Conveni signat amb data 24 de juliol de 2009. 
 
IV- El sistema de finançament dels grups d’acció local dóna lloc a que aquesta Associació no 
disposi de fons propis per fer front a les despeses derivades del personal contractat i de 
funcionament fins que no s’efectuï la transferència dels fons corresponents per part del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  Alimentació i Acció Rural. 
 
V. D’altra banda, en el procés de distribució de funcions que s’ha produït en el si d’aquesta 
associació, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha assumit les tasques de tresorer de l’associació 
que, per tal de garantir al màxim la seva transparència, seran desenvolupades per la interventora 
de fons de l’ens comarcal i també la funció de Responsable Administratiu i Financer que es 
desenvoluparà a través de la tresorera comarcal. 
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VI. En aquest nou marc de gestió econòmica vehiculada a través del Consell Comarcal del Baix 
Ebre es considera oportú que l’ens comarcal presti suport tècnic i, si les necessitat de tresoreria ho 
fan necessari, presti també suport econòmic a l’associació per tal que aquesta pugui dur a terme 
les funcions que té encomandes com a grup d’acció local, sense que es vegi afectada  la qualitat 
del seus serveis per raons alienes al seu funcionament.  
 
Per tot l’exposat, ambdues parts  

CONVENEN 
 
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre, com a administració que ha assumit funcions de 
tresorer i de responsable administratiu i financer del grup d’acció local, es compromet a efectuar 
les transferències de fons necessaris per al funcionament ordinari de l’associació del fins que 
aquest disposi de liquiditat suficient per al seu funcionament autònom. 
 
Segon-  Un cop l’Associació disposi de tresoreria suficient, derivada dels fons corresponents del 
DAR per aplicació del conveni signat amb data 24 de juliol de 2009 o provinents de qualsevol altra 
font prevista en el seus estatus, retornarà al Consell Comarcal del Baix Ebre i en el menor termini 
possible, la quantitat econòmica  avançada. 
 
Tercer- La interpretació i solució dels conflictes que puguin sorgir en l’execució d’aquest Conveni 
seran resoltes de mutu acord per les parts. 

 
 
Segon- Facultar el president del Consell per a la signatura del conveni. 
 
 
PUNT 8è-  Aprovació, si s’escau,  del conveni a signar amb la Diputació de Tarragona 
per a la realització del projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2014, en el marc del Pla de 
Foment de l’Ocupació 2014. 
 
Les diputacions provincials són administracions públiques que, d’acord amb l’article 36 de la 
Llei reguladora de bases de règim local, tenen com a competència pròpia, entre altres, la 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació del territori 
provincial, d’acord amb les competències de la resta d’administracions públiques en aquest 
àmbit.  
 
La Diputació de Tarragona treballa per implementar una política integral dirigida a la 
reorientació del model socioecònomic dels territoris de les comarques del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre mitjançant: 
 
- L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament equilibrat del 
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 
 
- La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la cohesió i la competitivitat 
dels municipis i les comarques. 
 
- El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de projectes 
ocupacionals determinats. 
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La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de l’ocupació mitjançant 
l’execució de plans d’ocupació destinats a millorar les condicions individuals i professionals 
de les persones treballadores.  
 
En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona 
pel període 2011-2015 consistent en Col·laborar amb l’activitat econòmica local, i amb 
l’objectiu d’Impulsar polítiques actives de foment de l’ocupació, la Diputació de Tarragona 
mitjançant l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, vol promoure la 
realització de plans d’ocupació comarcals destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 
 
D’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la comarca es constitueix com una entitat 
local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El territori de la 
comarca és l’àmbit en què el Consell Comarcal exerceix les seves competències. Les 
competències de la comarca són les que es detallen a l’article 26 del Decret legislatiu 
esmentat. El Consell Comarcal de Baix Ebre ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en 
l’execució del Pla de Foment de l’Ocupació de la Diputació de Tarragona.  
 
Entre els projectes comarcals del Pla de Foment de l’Ocupació 2014 hi ha el Pla d’Ocupació 
Baix Ebre 2014, que estarà integrat per 5 persones: 1 responsable i 4 peons. La durada del 
Pla d’Ocupació serà de 6 mesos. Les persones destinatàries d’aquest pla seran aturats/es de 
llarga durada i en la seva selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés als Plans d’Ocupació 
Comarcals 2014.  L’objecte del Pla d’Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre serà el 
condicionament d’entorns naturals i/o urbans de la comarca de Baix Ebre. Les tasques a 
realitzar seran de la mateixa tipologia i s’especificaran en un projecte que serà proposat pel 
consell comarcal i validat per la Diputació de Tarragona. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha impulsat la signatura d’aquest conveni i el subscriu amb 
la voluntat de contribuir eficaçment al seu compliment i la Diputació de Tarragona accepta el 
suport i la participació del Consell Comarcal del Baix Ebre, per la qual cosa és necessari 
signar el corresponent conveni que reguli aquestes relacions. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització 
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a la realització del projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2014, en el 
marc del Pla de Foment de l’Ocupació 2014,  l’objecte del qual és establir el marc de 
col·laboració entre les parts signants dins de l’àmbit de la competència provincial de 
cooperació de l’art. 36 de la LRBRL. 
 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix 
Ebre per a la realització del projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2014, en el marc del Pla de 
Foment de l’Ocupació 2014.  

 
REUNITS 

 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, amb domicili 
al passeig de Sant Antoni, número 100, de Tarragona, i amb número d’identificació fiscal 
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P4300000I, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
I de l’altra, l’Il·ltre. Sr. Lluís Soler Panisello, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en nom i 
representació d’aquesta Administració, amb domicili al carrer Barcelona, 152 i amb número 
d’identificació fiscal P9300004J, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 13 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya. 

 

Assisteix a l’acte la Sra. Pilar Sánchez Peña secretària general de la Diputació de Tarragona com a 

fedatària, en ús de les facultats conferides per l’article 1.2. a) de la DA segona de la Llei 7/2007, de 

12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni i, en conseqüència,  

 
MANIFESTEM 

 
Primer. Les diputacions provincials són administracions públiques que, d’acord amb l’article 36 de 
la Llei reguladora de bases de règim local, tenen com a competència pròpia, entre altres, la 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació del territori 
provincial, d’acord amb les competències de la resta d’administracions públiques en aquest àmbit.  
 
Segon. La Diputació de Tarragona treballa per implementar una política integral dirigida a la 
reorientació del model socioecònomic dels territoris de les comarques del Camp de Tarragona i de 
les Terres de l’Ebre mitjançant: 
 
- L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament equilibrat del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 
 
- La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la cohesió i la competitivitat dels 
municipis i les comarques. 
 
- El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de projectes ocupacionals 
determinats. 
 
Tercer. La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de l’ocupació 
mitjançant l’execució de plans d’ocupació destinats a millorar les condicions individuals i 
professionals de les persones treballadores.  
 
Quart. En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona 
pel període 2011-2015 consistent en Col·laborar amb l’activitat econòmica local, i amb l’objectiu 
d’Impulsar polítiques actives de foment de l’ocupació, la Diputació de Tarragona mitjançant l’Àrea 
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, vol promoure la realització de plans 
d’ocupació comarcals destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 
 
Cinquè. D’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la comarca es constitueix com una entitat local 
de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El territori de la comarca és l’àmbit en 
què el Consell Comarcal exerceix les seves competències. Les competències de la comarca són 
les que es detallen a l’article 26 del Decret legislatiu esmentat. El Consell Comarcal de Baix Ebre 
ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en l’execució del Pla de Foment de l’Ocupació de la 
Diputació de Tarragona.  
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Sisè. Entre els projectes comarcals del Pla de Foment de l’Ocupació 2014 hi ha el Pla d’Ocupació 
Baix Ebre 2014, que estarà integrat per 5 persones: 1 responsable i 4 peons. La durada del Pla 
d’Ocupació serà de 6 mesos. Les persones destinatàries d’aquest pla seran aturats/es de llarga 
durada i en la seva selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés als Plans d’Ocupació Comarcals 2014.  
 
Durant l’execució d’aquest Pla d’Ocupació es proporcionarà als treballadors/res que hi participin 
formació complementària dirigida a millorar les seves condicions personals i professionals per tal 
d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral.  
 
Setè. El centre de treball de referència dels treballadors/ores del Pla d’Ocupació serà la seu del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, tot i que per executar les tasques pròpies del Pla d’Ocupació es 
traslladaran als municipis que es determinin.   
 
Les tasques a executar pels treballadors/res d’aquest Pla d’Ocupació es realitzaran a la comarca 
del Baix Ebre.  
 
Vuitè. L’objecte del Pla d’Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre serà el condicionament 
d’entorns naturals i/o urbans de la comarca de Baix Ebre. Les tasques a realitzar seran de la 
mateixa tipologia i s’especificaran en un projecte que serà proposat pel consell comarcal i validat 
per la Diputació de Tarragona. 
 
Novè. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha impulsat la signatura d’aquest conveni i el subscriu 
amb la voluntat de contribuir eficaçment al seu compliment.  
 
Desè. La Diputació de Tarragona accepta el suport i la participació del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, per la qual cosa 

PACTEM 
Primer. Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts signants dins de 
l’àmbit de la competència provincial de cooperació de l’art. 36 de la LRBRL, per a la realització del 
projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2014.  
 
Segon. Obligacions de les parts 
 
2.1. Obligacions de  Consell Comarcal Baix Ebre: 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en relació amb el Pla d’Ocupació Baix Ebre 2014, es 
compromet a:  
 

 Presentar el projecte de condicionament d’entorns naturals i/o urbans que ha d’executar el Pla 
d’Ocupació Baix Ebre 2014, i que ha d’incloure un cronograma amb la descripció i ubicació de les 
tasques a realitzar.  

 

 Assumir la direcció tècnica del Pla d’Ocupació, que implica:  
- Gestionar i organitzar les tasques a realitzar pel Pla d’Ocupació 
- Informar a la Diputació de Tarragona de qualsevol canvi incorporat al projecte inicial.   
- Assegurar les directrius marcades pel Servei de Prevenció de la Diputació de 
Tarragona en matèria de seguretat i salut. 

 

 Realitzar les gestions corresponents amb els ajuntaments de la comarca i altres organismes 
per coordinar el desenvolupament de les tasques efectuades pel Pla d’Ocupació.  

 

 Responsabilitzar-se de la senyalització de la via pública de les obres si s’escau. 
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 Garantir la cobertura de la responsabilitat civil i patrimonial que es pugui derivar de les 
actuacions desenvolupades pel personal del Pla d’Ocupació en l’execució de la seva comesa. 
 

 Facilitar la supervisió de l’execució del Pla d’Ocupació al personal tècnic de la Diputació de 
Tarragona i programar visites de seguiment del pla d’ocupació amb una periodicitat mínima 
quinzenal. 
 

 Proporcionar als treballadors/res un espai físic adequat i subministrar i mantenir les eines, 
maquinària específica i el material necessari per a la correcta execució de les tasques.  
 

 Lliurar a la Diputació de Tarragona una memòria final amb descripció temporalitzada de les 
tasques realitzades i imatges il·lustratives del procés de treball en les zones d’actuació.  
 
En cas que el consell comarcal proporcioni un vehicle per a l’execució del projecte, la Diputació de 
Tarragona assumirà el cost de possibles despeses de funcionament (material, combustible...) per 
un import màxim de 3.000,00 euros. Si el consell comarcal no disposa de vehicle serà la Diputació 
de Tarragona qui el facilitarà.  
 
2.2. Obligacions de la Diputació de Tarragona 
 
La Diputació de Tarragona, en relació amb el Pla d’Ocupació Baix Ebre 2014, es compromet a:  
 

 Realitzar el procés de selecció de les persones que formaran part del projecte i destinar els 
recursos humans necessaris per a la seva execució (5 persones durant 6 mesos). 
 

 Assumir les despeses corresponents al subministrament dels equipaments de protecció 
individuals (EPI) i vestuari, i facilitar un telèfon mòbil als responsables dels plans d’ocupació.  
 

 Fer el seguiment i la gestió laboral de les persones treballadores.  
 

 Proporcionar als treballadors formació complementària dirigida a millorar les seves condicions 
personals i professionals per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral. S’inclou:   
 

- Curs de formació de Prevenció de Riscos Laborals  
- Curs de nivell bàsic en l’ús de la motosserra i la desbrossadora, si s’escau 
- Formació individual i grupal complementària dirigida a la inserció laboral 

 

 Realitzar les activitats de seguretat i salut necessàries per part del Servei de Prevenció de la 
Diputació de Tarragona d’acord amb la normativa vigent.  
 

 Garantir el seguiment tècnic de l’execució del projecte del Pla d’Ocupació.  
 

 Resoldre possibles incidències no concretades en el present conveni.  
 
 
En cas que el Consell comarcal no compleixi les seves obligacions i/o modifiqui el pla de treball 
sense l’autorització corresponent, la Diputació de Tarragona es reserva el dret a modificar les 
condicions i/o treballs a realitzar pel pla d’ocupació.  

 
Tercer. Gestió de la cooperació 
 
Per part de la Diputació de Tarragona, la persona responsable d’aquesta cooperació serà el Sr. 
Àlex Grau Orts, director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació . 
 
Per part del Consell Comarcal del Baix Ebre, la persona responsable d’aquesta cooperació serà 
el/la Sr./ Sra. Kilian Franch Arques, gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
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Ambdues parts, de forma conjunta o individual, poden fer difusió d’aquest conveni i dels acords 
que en aquest s’hi prenen.  
 
Quart. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i finalitzarà amb la finalització 
del Pla d’Ocupació Baix Ebre 2014, que tindrà una durada màxima de sis mesos, sense possibilitat 
de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.  
 
Cinquè. Qüestions litigioses 
 
La naturalesa d’aquest conveni és administrativa, i en el supòsit de litigi entre les parts en serà 
coneixedora la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 9è- Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici 2013 i previsió costos de 
l’exercici 2014 del Servei d’Ajuda a Domicili. 
 
La consolidació dels serveis socials d’atenció primària ha comportat també la consolidació del 
servei d’ajuda a domicili com a recurs específic que es concreta en la realització d’accions 
organitzades per prestar suport personal, atenció i ajut a persones amb dificultats de 
desenvolupament, manca d’autonomia personal, disminució o problemàtica familiar especial, per 
tal d’evitar o retardar internaments i mantenir a l’usuari en el seu medi amb garanties d’una 
atenció adequada. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 12 de febrer de 2010, va aprovar 
el conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcals que regula la cooperació 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre  els ajuntaments del Baix Ebre per a la 
prestació, el manteniment i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de 
serveis socials d’atenció pública, i altres programes relatius al benestar social, entre els quals s’hi 
troba el servei d’ajuda a domicili. 
 
La clàusula quarta d’aquest document preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre  destinarà 
íntegrament  les aportacions econòmiques establertes en el contracte programa subscrit amb el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,  a sufragar les 
despeses que es deriven de la prestació de les prestacions de la xarxa de serveis socials 
d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social i que els ajuntaments aportaran la 
quantitat que per les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres 
programes relatius al benestar social en el seu municipi li correspongui.  
 
Aquesta quantitat serà fixada anualment mitjançant una addenda al present Conveni Marc i caldrà 
que es faci efectiva al Consell Comarcal abans del dia establert en aquell document. 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Fixar la liquidació del servei d’ajuda a domicili de l’any 2013 en les següents quantitats: 
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Previsió 

hores Hores Previsió  Aportacions  

Municipi servei 2013 
realitzades 

2013 any 2013 reals 2013 Diferència 

      

l'Aldea  2.504,00 2.379,00 12.319,68 11.657,10 -662,58 

Aldover 1.710,50 2.266,50 8.415,66 11.105,85 2.690,19 

Alfara de Carles 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

l'Ametlla de Mar 5.211,75 5.826,75 25.641,81 28.551,08 2.909,27 

l'Ampolla 1.021,50 884,00 5.025,78 4.331,60 -694,18 

Benifallet  2.407,50 2.385,50 11.844,90 11.688,95 -155,95 

Camarles  1.279,25 1.322,75 6.293,91 6.481,48 187,57 

Deltebre  9.626,25 8.805,50 47.361,15 43.146,95 -4.214,20 

Paüls  874,00 667,00 4.300,08 3.268,30 -1.031,78 

el Perelló 1.259,00 1.042,50 6.194,28 5.108,25 -1.086,03 

Roquetes 2.219,50 2.516,50 10.919,94 12.330,85 1.410,91 

Tivenys 139,00 392,50 683,88 1.923,25 1.239,37 

Xerta  2.048,00 2.048,80 10.076,16 10.039,12 -37,04 
      

TOTAL  30.300,25 30.537,30 149.077,23 149.632,78 555,55 

 
 
Segon- Aprovar el cost que correspon a cada ajuntament de la comarca del Baix Ebre per la 
prestació del servei d’ajuda a domicili durant l’any 2014, i que es concreta en : 
 

 
Previsió 

hores Aportacions   

Municipi servei 2014 any 2014 
70 % 

aportació Resta 

     

l'Aldea  2.379,00 11.847,42 8.293,19 3.554,23 

Aldover 2.266,50 11.287,17 7.901,02 3.386,15 

Alfara de Carles 0,00 0,00 0,00 0,00 

l'Ametlla de Mar 5.826,75 29.017,22 20.312,05 8.705,17 

l'Ampolla  884,00 4.402,32 3.081,62 1.320,70 

Benifallet  2.385,50 11.879,79 8.315,85 3.563,94 

Camarles 1.322,75 6.587,30 4.611,11 1.976,19 

Deltebre 8.805,50 43.851,39 30.695,97 13.155,42 

Paüls  667,00 3.321,66 2.325,16 996,50 

el Perelló  1.042,50 5.191,65 3.634,16 1.557,49 

Roquetes  2.516,50 12.532,17 8.772,52 3.759,65 

Tivenys 392,50 1.954,65 1.368,26 586,39 

Xerta  2.048,80 10.203,02 7.142,12 3.060,90 

     

TOTAL 30.537,30 152.075,75 106.453,03 45.622,72 
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Tercer- Aprovar el model de l'annex al conveni marc per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili que diu: 
 

ANNEX PER A 2014 AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE I l’AJUNTAMENT DE ------------------------------------ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I 
BENESTAR I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL – SERVEI D’AJUDA A 
DOMICILI-   

 
Atès que la clàusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcals, 
preveu que l’Ajuntament d………. realitzarà una aportació anual que es correspondrà amb la part no 
finançada dels serveis que es presten al seu municipi. Aquesta quantitat serà fixada anualment 
mitjançant annexos al conveni. 

 
Atès que l’aportació municipal correspon a un servei efectivament prestat, en finalitzar l’exercici 
econòmic es farà una liquidació final que podrà variar l’aportació a l’alça o a la baixa. 
 
L'Ajuntament de .............. accepta aportar la quantitat de .......€ per a la seva prestació durant l'any 
2014.  
 
L'Ajuntament de ......... accepta es compromet a fer efectiu un 70 % del cost previst inicialment 
abans del dia 30 de setembre de 2014. 

 
Si arriba aquesta data i no s’ha fet efectiu el pagament, l’Ajuntament d …… autoritza la 
compensació del deute amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament del procés i del concepte al qual 
s’imputa i la posterior comunicació, de la compensació produïda. Aquestes comunicacions es 
produiran per escrit. 
 
El 30 % restant es farà efectiu un cop s’hagi acordat la liquidació final d’acord amb la prestació del 
servei. La data límit per a aquest pagament serà el 28 de febrer de l’any 2015. 

 

 
Quart- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que han signat el 
conveni marc, per tal que procedeixin a la regularització de la liquidació i a la signatura de l’annex 
per a l’exercici 2013, si s’escau.” 

 
 
PUNT 10è- Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici 2013 i previsió costos de 
l’exercici 2014 del Servei d’Informació i Atenció a les Dones. 
 
Els ajuntaments de la comarca van manifestar a aquest Consell Comarcal la seva voluntat de 
donar el seu suport a la creació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el seu 
compromís a realitzar la seva aportació econòmica anual per al manteniment del servei, 
d’acord amb l’estudi de costos que es va presentar en la sessió del Consell d’Alcaldes.  
 
Amb data 25 de maig de 2012, es va signar amb  el Departament de Benestar i Família el 
Contracte Programa per al 2012,  que incloïa la fitxa 28 corresponent al Servei d’Informació i 
Atenció a les dones.  
 
Amb data 16 de març de 2012, el Ple del Consell va aprovar el conveni a signar  amb els 
ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que havien manifestat la seva voluntat de donar 
continuïtat al SIAD i aportar la quantitat econòmica que els hi correspon per la seva utilització. 
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Un cop exhaurida la vigència del conveni de l’exercici 2013 procedeix la signatura del conveni 
per regular les actuacions de l’exercici 2014. 
 
D’altra banda,  s’ha procedit a la liquidació dels costos  que ha comportat la prestació del 
servei durant l’exercici 2013, d’acord amb la prestació dels professionals i l’aportació del 
Departament de Benestar i Família, El resultat ha estat que s’ha assolit la previsió inicial de 
despesa per la qual cosa l’aportació realitzada pels ajuntaments ha estat suficient.  
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar el conveni a signar  amb els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre 
que han manifestat la seva voluntat de donar continuïtat al SIAD i aportar la quantitat 
econòmica que els hi correspon per la seva utilització, amb el següent text: 
 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE __ I EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EBRE PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 

 

Tortosa, _____ de __________ de 2014 
REUNITS 

 
D’una banda, el Sr. Lluis Soler Panisello, President del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
De l’altra, el/la Sr./Sra ____________________, alcalde-president / alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament de _______________ 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua per a aquest acte i 
 

MANIFESTEN 
 

I- La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, s’emmarca en 
les previsions de l'Estatut de Catalunya que dóna un tractament molt sensible a les dones i aborda 
d'una manera específica els drets de les dones davant la violència masclista. Així, l'article 19 de 
l’Estatut determina, com a drets de les dones, el lliure desenvolupament de la personalitat i la 
capacitat personal, i viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i 
tot tipus de discriminació, i més endavant, l'article 41.3 estableix com un dels principis rectors de les 
polítiques públiques el deure de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de 
violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori i, així mateix, estableix el 
deure de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, social i 
econòmic i el de promoure la participació dels grups i les associacions de dones en l'elaboració i 
l'avaluació de les esmentades polítiques. A més, l'article 153 de l’Estatut aborda les polítiques de 
gènere disposant que correspon a la Generalitat la competència exclusiva de la regulació de les 
mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere i per a detectar-la i 
prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos propis destinats a aconseguir una protecció 
integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència. 

 

En aquest marc d’actuacions ambdues parts 

 
ACORDEN 
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Primer- Aquest conveni té per objecte establir la relació entre l’Ajuntament de ___________i el 
Consell Comarcal del Baix per la prestació itinerant del Servei d’Informació i Atenció a les Dones –
SIAD-  

 
Segon- El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través dels professionals destinats al SIAD durà a 
terme les següents accions: 
 
1. Informar les dones sobre l’exercici dels seus drets. 
2. Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, 
tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat. 
3. Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència masclista. 
4. Coordinar la seva actuació – i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari – 
amb el Centre d’ Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis específics dels ens 
locals per a l’abordatge de la violència masclista. També amb el serveis socials i altres recursos, 
públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries 
(laborals, familiars, econòmiques, etc.) 
5. Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení en la realització d’accions que visualitzin les 
aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i visualitzant les seves 
aportacions per així millorar la seva capacitat d’incidència pública. 
6. Realitzar actuacions grupals. 
7. Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de 
dones. 
8. Oferir un espai de relació de les dones 
 
Tercer-  El Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la prestació d’aquest servei, disposarà de: 
 
- una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació social i 
comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats  per 
poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida d’usuàries, informació, orientació, 
derivació i coordinació interna i externa del servei. 
 
- Servei d’ Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que 
requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres serveis. 
Aquest servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb  coneixements 
específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere. 
 
- Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de 
contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis. Aquest 
servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb  formació específica en 
l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, detecció de situacions de violència masclista i 
avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les 
usuàries que es trobin en aquestes situacions. 

 
Quart- El Consell Comarcal del Baix Ebre disposarà l’espai físic on s’ha de prestar el Servei 
d’informació i atenció a les dones en un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe per a 
les dones usuàries amb un o més espais privats per tal de garantir la confidencialitat en l’atenció de 
les dones usuàries. 
 
Cinquè-  Atès el caràcter itinerant del servei, les dones usuàries poden utilitzar les instal·lacions 
ubicades al Consell Comarcal del Baix Ebre o adreçar-se  bé a l’Ajuntament en l’horari i freqüència 
establert per les professionals, per la qual cosa l’Ajuntament de ________________  haurà de 
disposar d’un espai apropiat per atendre les usuàries del servei garantint, en la mesura que sigui 
possible, la confidencialitat. 
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Sisè- L’Ajuntament de ___________aportarà la quantitat de ______€ per pla prestació del servei 
durant l’any 2014. No obstant això, la durada del servei pot veure’s afectada per la manca de 
finançament suficient per mantenir el servei fins aquesta data. El pagament s’efectuarà abans del dia 
15 d’octubre de 2014 i podrà fer-se efectiu mitjançant compensació econòmica de deutes entre el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament per a la qual cosa ambdues parts manifestaran el seu 
consentiment. 
 
Setè- La vigència d’aquest conveni s’estableix fins el dia 31 de desembre de 2014.  
 
Vuitè- Són causes d’extinció  d’aquest conveni: 
 
- La finalització del termini de vigència. L’incompliment total o  parcial dels pactes subscrits. 
- L’ incompliment de les disposicions legals d’aplicació.  
- El mutu acord de les parts. 
 
Novè- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni  seran 
resoltes per acord de les part. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 

 
Segon- Aprovar la següent distribució  de costos del SIAD per a l’exercici 2014: 
 
 

 
AJUNTAMENT 

Habitants a      
1-1-13  

Aportació 
2014 

    

l’Aldea 4.414  1.514,57 

Aldover 973  333,86 

Alfara de Carles 394  135,19 

l’Ametlla de Mar 7.704  2.643,47 

l’Ampolla 3.636  1.247,62 

Benifallet 725  248,77 

Camarles 3.628  1.244,87 

Deltebre 12.158  4.171,76 

Paüls 594  203,82 

el Perelló 2.862  982,04 

Roquetes 8.297  2.846,94 

Tivenys 877  300,92 

Xerta 1.260  432,34 

    

TOTAL 47.522  16.306,18 
 

 
Tercer.-    Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca per tal que, en el termini dels 
10 dies següents a la data de la notificació manifestin qualsevol al·legació al text del conveni 
o a les seves aportacions.  La signatura del conveni comportarà l’acceptació de les seves 
condicions. 
 
 
 

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43006
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43008
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43906
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43025
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43903
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43901
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43102
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43104
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43133
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43149
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=1&V1=43052
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PUNT 11è- Proposta de Presidència de canvi de representants del Consell Comarcal en 
diverses entitats i institucions. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 15 de juliol de 2011, d’acord 
amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, va acordar el 
nomenament dels representants d’aquesta administracions en les diferents entitats i òrgans 
col·legiats dels quals n’és membres el Consell Comarcal. 
 
Hores d’ara, aquesta Presidència considera oportú i operatiu procedir a la substitució de 
diversos representants. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Presidència, amb els vots a favor dels 
11 consellers comarcals del grup de CiU i d’un dels membres presents del grup comarcal del 
PP, amb l’abstenció dels 6 membres del grup comarcal del PSC i l’abstenció dels 6 membres 
del grup comarcal d’ERC, el Ple adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Procedir a la substitució del representant del Consell Comarcal del Baix Ebre en el 
següent ens: 
 
- Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa-Beseit: 
 
Representant actual: Sra. Roser Caballeria Ayala 
Nou representant: Sr. Alfredo Ferré Fandos 
 
- Junta Rectora i al Consell de Cooperació del Parc Natural dels Ports i de la reserva 
natural de les Fagedes dels Ports 
 
Representant actual: Sra. Roser Caballeria Ayala 
Nou representant: Sr. Alfredo Ferré Fandos 
 
- Comissió d’Escolarització d’EINF i Primària de la comarca del Baix Ebre 
 
Representant actual:  
Tortosa: Sr. Alfredo Ferré 
Roquetes: Sra. Roser Caballeria 
 
Nou representant:  
Tortosa: Sr. Joaquim del Pino i, en absència, Sr. Joan Font 
Roquetes: Sr. Joan Font i, en absència, Joaquim del Pino 
 
-  Comissió d’Escolarització de secundària de Tortosa 
 
Representant actual: Sra. Roser Caballeria 
Nou representant: Sr. Joaquim del Pino i, en absència, Sr.Joan Font 
 
-  Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) 
 
Representant actual: Sr. Joan Font Ballesteros 
Nou representant: Sr. Tomàs Castells Fresquet 
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Segon. Traslladar aquest acord als organismes o entitats afectades per tal que tingui 
coneixement i produeixi l’efecte corresponent. 
 
 
PUNT 12è-  Proposició dels grup comarcals de CiU i ERC en relació amb l’anunci de 
convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la Nació catalana vol esdevenir un 
estat independent. 
 
El Sr. Rubén Lallana, llegeix el text de la proposició presentada. 
 
El Sr. Daniel Andreu, expressa que el text llegit ja explica tot el contingut d’allò que es vol 
expressar i manifesta que no es presentarien tantes mocions i propostes, no caldria que hi 
fossin , si hi hagués més respecte democràtic; manifesta de forma expressa que només 
caldria respecte democràtic, deixar votar a la població. Si la gent vol la independència o no la 
vol, ja es veurà, però és necessari anar a votar com a  un exercici democràtic. 
 
El Sr. Joan Font, actuant com a portaveu del seu partit, manifesta que el seu grup respecta la 
votació del Parlament, que, com a principi democràtic molt senzill, és pot canviar el que es va 
construït amb la voluntat de tots, i finalment manifesta el seu desig que els representants 
polítics tinguen seny i puguin arribar a un consens. 
 
El Sr. Joan Curto, diu que té un argumentari preparat però que ja tothom coneix les posicions 
de tothom així que no l’expressarà i manifesta que el seu grup expressarà el seu vot de forma 
individual. 
 
Així, finalitzades les intervencions, es coneix i vota el següent text: 
 
 
 
El 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament va constatar la 

necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu 

futur col·lectiu mitjançant una consulta. Aquesta resolució va ser reafirmada de manera clara i 

inequívoca posteriorment a les eleccions al Parlament del 25 de novembre. 

 

En aquesta direcció, el 23 de gener de 2013 la Cambra catalana va aprovar la Declaració de 

sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 

del dret dels ciutadans i les ciutadanes a decidir el seu futur polític col·lectiu.  

 

En compliment d’aquest mandat i apel·lant a la qualitat democràtica del país, en la sessió del 

16 de gener de 2014, el Ple del Parlament ha aprovat per una àmplia majoria de 87 vots a 

favor, 43 vots en contra i 3 abstencions la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de 

Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la 

competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de 

Catalunya amb el següent article únic: 

 

1. Es delega a la Generalitat de Catalunya la competència per autoritzar, convocar i celebrar 

un referèndum consultiu perquè els catalans i catalanes es pronunciïn sobre el futur polític 
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col·lectiu de Catalunya, a partir dels termes que s’acordin amb el govern de l’Estat i de les 

condicions que s’exposen en els apar- tats següents. 

2. El referèndum s’ha de convocar i celebrar abans que finalitzi l’any 2014, sense que 

coincideixi amb períodes electorals, ni amb una data d’alt contingut simbolicopolític. 

3. La convocatòria del referèndum la farà el Govern de la Generalitat. 

4. El procediment per realitzar el referèndum i les se- ves garanties, seran les que determina 

la legislació reguladora dels processos referendaris i electorals, i, si s’escau, en el decret del 

Govern de la Generalitat que convoqui el referèndum. 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pels grups comarcals de CiU i 
ERC, amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals de CiU (el Sr. Lluís Soler, Sr. Xavier 
Royo, Sra. Júlia Celma, Sr. Joaquim del Pino, Sra. Roser Caballeria, Sr. Jordi Curto, Sr. 
Alfredo Ferré, Sr. Carlos Gilabert, Sr. Rubén Lallana, Sr. Antoni Montagut, Sr. Rafel Tomàs), 
els 6 membres del grup comarcal d’ERC (Sra. Alícia Gamundi, Sr. Daniel Andreu, Sr. Ferran 
Cid, Sr Francesc Gas, Sr. Jordi Gaseni i el Sr. Jordi Monclús) i 2 membres del grup comarcal 
del PSC (Sr. José Emilio Bertomeu i el Sr. Moisés fabra), amb els vots en contra de 4 dels 
membres del grup comarcal del PSC (Sr. Antonio Llésera, Sr. Joan Curto, el Sr. Joan Ferrer i 
el Sr. Josep Mas) i d’un membre present del grup comarcal del PP  ( Sr. Joan Font), El Ple 
del consell comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la 
Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per 
autoritzar, convocar i celebrar una consulta sobre el futur polític de Catalunya; aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 16 de gener de 2014. 
 
Segon.- Mostrar la satisfacció del Consell Comarcal del Baix Ebre per l’acord entre la majoria 
de les forces polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el 
poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 

 
Tercer.- Ratificar el compromís del Consell Comarcal del Baix Ebre amb la Generalitat i amb 
el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta 
consulta sigui realitat el proper 9 de novembre. 
 
Quart.- Fer una crida a la ciutadania del Baix Ebre a què participi de manera activa, pacífica i 
en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
Cinquè.- Trametre els presents acords al Parlament de Catalunya i als portaveus de tots els 
grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al 
Govern espanyol i als ajuntament de la comarca i Consells Comarcals de l’Ebre. 
 
 
PUNT 13è- Propostes d’urgència. 
 
El President presenta a votació per urgència la proposta que el Consell Comarcal  s’aculli a la 
convocatòria d’ajuts per a desenvolupaments de plans de foment territorial del turisme. 
 
Els senyors consellers, per unanimitat acorden procedir al debat i votació de la proposta de la 
presidència. 
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Convocatòria de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de 
plans de foment territorial del turisme. 

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, a l'article 171.f), en relació amb el 114, estableix que 
correspon a la Generalitat de Catalunya, a través dels seus òrgans competents, la fixació dels 
criteris, la regulació de les condicions, i l'execució i el control de les línies públiques de suport 
i de promoció del turisme.  
 
En aquest marc, es proposa un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de 
l'equilibri territorial, la diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la 
desestacionalització i la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de 
riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania. 
 
ORDRE EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de 
plans de foment territorial del turisme, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014 
recull aquesta voluntat en el sentit de posar al servei dels diferents agents públics del sector 
turístic català un programa de subvencions individuals per afavorir que les destinacions 
turístiques catalanes millorin la seva competitivitat. 
 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments i ens vinculats o dependents, sigui de 
forma agrupada o consorciada, els consells comarcals, els consorcis locals, els ens de gestió 
locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les 
mancomunitats, per desenvolupar actuacions, dins d’un únic projecte consolidat, que tingui 
per objecte, entre d’altres, la implantació d’un projecte turístic innovador que serveixi de 
dinamització d’un territori concret i que diversifiqui i desestacionalitzió l’oferta existent i  
comporti una millora en la qualitat de l’experiència turística. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, els quatre consells comarcals de les Terres de l’Ebre i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de mar, han elaborat un projecte de dinamització turística d’aquest 
territori, que compleix amb els requisits de la convocatòria i que pot suposar un important 
injecció econòmica que col·labori a la reactivació econòmica d’aquestes comarques. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Presidència, i per unanimitat dels 24 
membres presents que conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria de subvencions per 
a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, 
d’acord amb ORDRE EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2014. 
 
Segon. Aprovar la presentació d’una proposta anomenada “Projecte de dinamització turística 
de les Terres de l’Ebre” que s’executarà amb la participació dels Consells Comarcals del 
Montsià, de la Ribera d’Ebre, de la Terra Alta i de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i preveu 
les actuacions descrites en la memòria preceptiva que s’annexa a la sol·licitud i que suposa 
una inversió màxima d’1.000.000,00 €. 
 
Tercer. Manifestar el compromís del Consell Comarcal del Baix Ebre de dur a terme les 
actuacions objecte de la subvenció, cas de ser beneficiari d’aquests ajuts. 
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PUNT 14è- Informes de govern, si s’escau. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
PUNT 15è- Torn de control, precs i preguntes. 
 
El Sr. Josep Mas, expressa que quan Alfara pugui votar si vol bous o no, aleshores votarà a 
favor de la moció. 
 
Sr. Lluís Soler, li respon que està treballant el tema aquest. 
 
Sr. Daniel Andreu, expressa que ell votaria sí als bous i sí a la independència. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 14:10  hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària 
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.  
          Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 


