ACTA 15/2019 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier
Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviño i Martí, Roger
Borràs i Vicente, Virginia
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Casals Vilaubí, Maria Jesús
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gómez Comes, Joan Pere
Jordan Farnós, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pedret Ramos, Mercè (s’incoporà al punt 19è.)
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Roig Montagut, Enric
Royo Franch, Xavier
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
A Tortosa, sent les 14:00 hores del dia 29 de novembre de 2019, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria,
la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del President
del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 26 de novembre de 2019, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Lectura del manifesta del dia internacional contra la violència de Gènere.
2n. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
3r. Expedient 1868/2019. Donar compte de les Resolucions de Presidència
4t. Expedient 1711/2019. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol·licitud de
subvenció per al Programa REFERENT d'Ocupació Juvenil
5è. Expedient 1754/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb l'Agència
catalana de l'Aigua per finançament de la redacció del projecte de l'EDAR de
l'Ametlla de Mar.
6è. Expedient 1813/2019. Aprovació, si s'escau, de l'actualització de costos de
l’encàrrec de gestió d’assistència tècnica al COPATE. Sanejament – energia –
òrgan ambiental 2019.
7è. Expedient 1427/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
l'Ajuntament de Tivenys per a prestació d'assistència tècnica.
8è. Expedient 1049/2019. Aprovació, si s'escau, de la modificació del conveni
regulador de les subvencions de camins per atorgament de pròrrogues en la
justificació.
9è. Expedient 838/2017. Aprovació, si s'escau, del nomenament de representant a
la Taula de Mobilitat.
10è. Expedient 1804/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos del Servei
d’intervenció socioeducativa i addenda per a l'exercici 2020.
11è. Expedient 1805/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos per a l'exercici 2020
del Banc d’ajudes tècniques.
12è. Expedient 1808/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos i conveni per al Servei
d’informació i assessorament a les dones, exercici 2020.
13è. Expedient 1809/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos i annex del Servei
d’atenció social primària, exercici 2020.
14è. Expedient 1810/2019. Aprovació, si s'escau dels costos i annex del Servei
d’ajuda a domicili, exercici 2020.
15è. Expedient 1771/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores dels
Ajuts individuals de desplaçament per al curs 2019-2020
16è. Expedient 1816/2019. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a la licitació del servei
d’assegurances de l'Associació catalana de Municipis.
17è. Expedient 1823/2019. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a l'expedient de
subministrament d'energia elèctrica de l'Associació catalana de Municipis.
18è. Expedient 763/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb la
Diputació de Tarragona per a la implementació de l’administració digital
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19è. Expedient 766/2018. Aprovació, si s'escau, de la presa de coneixement de
l'informe de Sindicatura de Comptes, exercici 2016.
20è. Expedient 1824/2019. Aprovació, si s'escau, del 8è expedient de modificació
de crèdits del pressupost de l'exercici 2019.
21è. Expedient 1782/2019. Aprovació, inicial, si s'escau, del pressupost de l'exercici
2020 i documents annexos
22è. Expedient 1277/2019. Aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació de
l'horari de les sessions plenàries ordinàries.
23è. Expedient 1867/2019. Moció del grup comarcal del PSC - Candidatura de
progrés al CCBE amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional contra la
violència de gènere
24è. Expedient 1866/2019. Moció del grup comarcal del Ciutadans-Partit de la
Ciutadania (C'S) per a crear un conveni entre la URV, diferents administracions i
mitjans de transport públic
25è. Propostes d’urgència
26è. Torn obert de control, precs i preguntes.
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i el secretari 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.

PUNT1r - Lectura del manifesta del dia internacional contra la violència de
Gènere.
D’uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals,
s’han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fin i tot, de les festes
majors dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones,
tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves
supervivents per denunciat un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens
mata. S’ha posat en evidència que el probl3ema no són els espais públics, els locals
d’oci o les festes populars, perquè aquests violències masclistes també les patim als
nostres llocs de feina i a casa.
Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal
que es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de
desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere.
Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit
prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat “jo si que et crec, germana” perquè no hi
ha cap altra resposta possible front aquest greu atac contra els Drets Humans.
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de
l’estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones.
Aquesta violència funciona de forma alliçonador, ens socialitza en la por i ens llença
un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i
sotmetre la vida de les dones.
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Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i
minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volen situar
al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens
volem culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des
dels moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris,
les administracions públiques, i això també s’ha traslladat als carrers. Hem fet palès
que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets
de ciutadania.
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament
amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l’erradicació de
totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.
També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que
no han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han
permès posicionar-nos en un altre lloc davant d’unes agressions que ens volen
infondre la por. Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta
transformació. Elles són les protagonistes punt d’inflexió, esdevenint la generació
d’un canvi tant urgent com imprescindible.
Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l’hora
d’entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que
només un sí és sí i que tot això es innegociable. També han denunciat una justícia
patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als
agressors.
Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de
les que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dir per fer-ho. Germanes, no
esteu soles!
El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força.
Cridem juntes: si ens toquen a una, ens toquen a totes!
PUNT 2n. Aprovació de l’acta de les sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen les actes de la sessions anteriors pel fet
que s’ha distribuït prèviament; les sotmeten a votació ordinària i s’aproven, per
unanimitat dels 24 consellers comarcals presents, l’acta 13/2019 de la sessió
ordinària de data 25 d’octubre de 2019, i l’acta 14/2019 de la sessió extraordinària
de data 13 de novembre de 2019.
PUNT 3r- Donar compte de les Resolucions de Presidència.
Nom

Resum
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1815/2019
RP 2019-0285
-- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 3a adjudicació -SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1821/2019
RP 2019-0284
-- AJUTS LLARS D'INFANTS, 2a adjudicació -SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1603/2019
RP 2019-0283 -- Múltiples interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO
OBLIGATORI, CURS 2019-2020 --
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Expedient
1815/2019
1821/2019
1603/2019

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1139/2019
RP 2019-0282 -- Múltiples interessats -- AJUTS EN MATÈRIA
D'ENSENYAMENT MUSICAL, 2019 --

1139/2019

SIA 2165362 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1854/2019 -RP 2019-0281 ELVIRA FIGUERES VALLDEPEREZ. SOL.LICITUD
D'EXCEDENCIA 23 NOVEMBRE DE 2019 --

1854/2019

Expedient 1834/2019 RESOL RP 154 19 Carme Pons
interinitat AT Anna Sol 25 11 2019.
Expedient 1763/2019 RESOL RP 153 / 2019 Verònica Turon
RP 2019-0279
treballadora familiar urgència IT Ana Ballesta 25 11 2019.
RP 2019-0280

1834/2019
1763/2019

SIA 2126638 -- Expedient 1773/2019 -- Y2450593A ANGELA
GABRIELA PACHECO HERNÁNDEZ, 53625001H ZOHRA EL
RP 2019-0278
KORTI BELAAKAK -- REVISIONS AJUTS LLARS
D'INFANTS, CURS 2019-2020 --

1773/2019

SIA 2126638 -- Expedient 1731/2019 -- Múltiples interessats -PAGAMENT AJUTS LLARS D'INFANTS, CURS 2019-2020 --

1731/2019

SIA 2126638 -- Expedient 1718/2019 -- Múltiples interessats -RP 2019-0276 BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 20192020 --

1718/2019

SIA 2126638 -- Expedient 1714/2019 -- Múltiples interessats -RP 2019-0275 COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR,
CURS 2019-2020 --

1714/2019

RP 2019-0277

RP 2019-0274

Expedient 482/2017 RESOL RP 151 19 Carme Adell baixa
voluntària 22 11 2019.

-- Expedient 1431/2019 -- Modificació contracte inerinitat
Esther Jiménez Suarez substitució vacances diverses
RP 2019-0273
treballadores - Nova jornada laboral 19 hores setmanals fins
22-01-2020.
Expedient 2657/2018 RESOL RP 150 / 2019 Carme Salamo
interinitat vacances treballadores familiars 20 11 2019.
Expedient 1761/2019 RESOL RP 148 19 Lluïsa Marin
RP 2019-0271
treballadora social interinitat Pili Juarez 19 11 2019.
Expedient 1762/2019 RESOL RP 149 19 Isabel Salas
RP 2019-0270 Corrales treballadora familiar per urgència vacances 18 11
2019.
SIA 2165410 -- Expedient 1477/2019 -- 40908256L JOSE
LUIS RODRIGUEZ FERRANDO -- PROCEDIMENT
RP 2019-0269
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS AUTOVULCANIZADOS EUROPA -RP 2019-0272

RP 2019-0268

Expedient 1431/2019 RESOL RP 147 / 2019 Esther Jimenez
interinitat vacances treb familiars 18 11 2019.

SIA 2126638 -- Expedient 1708/2019 -- Múltiples interessats -RP 2019-0267 REVISIONS D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS
2019-2020 -SIA 2126638 -- Expedient 1745/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS
A LES PERSONES - OCTUBRE 2019 -SIA 2126638 -- Expedient 1745/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS
RP 2019-0265
A LES PERSONES - OCTUBRE 2019 -SIA 2126638 -- Expedient 1745/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS
RP 2019-0264
A LES PERSONES - OCTUBRE 2019 -SIA 2126638 -- Expedient 1745/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS
RP 2019-0263
A LES PERSONES - OCTUBRE 2019 -RP 2019-0266
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482/2017

1431/2019

2657/2018
1761/2019
1762/2019

1477/2019

1431/2019
1708/2019
1745/2019
1745/2019
1745/2019
1745/2019

Expedient 1744/2019 RP 145 19 excedència voluntària Pili
Juárez Roselló 09 11 2019
Expedient 1704/2019 RP P146 19 Carme Samper interinitat
RP 2019-0261
vacances Dolors Rodríguez 11 11 2019
RP 2019-0262

SIA 2126638 -- Expedient 1708/2019 -- Múltiples interessats -RP 2019-0260 REVISIONS D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS
2019-2020 -SIA 2126607 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1289/2019 -CONSELL DE PRESIDÈNCIA MANDAT 2019-2023 -SIA 2126638 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1725/2019 -RP 2019-0258
COST EFECTIU DELS SERVEIS 2018 -RP 2019-0259

1744/2019
1704/2019
1708/2019
1289/2019
1725/2019

Expedient 2773/2018 -- Modificació jornada Agustina Angullo
RP 2019-0257 Hernandez del 04-11-2019 al 17-01-2020. Passa a jornada de
28 hores setmanals

2773/2018

Expedient 1682/2019 Anabel Lleixà Navarro -- Contractacio
RP 2019-0256 treballadora social interina a l'EAIA per cobrir plaça vacant
personal laboral temporal a partir del 04-11-2019

1682/2019

Expedient 1355/2019 -- Pròrroga contracte acumulació de
RP 2019-0255 tasques Angel Piñol xofer transport adaptat, del 01-11-2019 al
31-12-2019 --

1355/2019

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
1621/2019 -- CONTRACTACIÓ DE LES PERSONES EN EL
RP 2019-0254 MARC DEL PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2019
(JENP 2019) -- 5 auxiliars administratius, del 30-10-2019 al
29-04-2020

1621/2019

- Expedient 1438/2019 -- Contractació Montserrat Agramunt
Robles, per obra o servei determinat a temps parcial, com a
RP 2019-0253
monitora de menjador a l'escola de Remolins, del 30-10-2019
al 19-06-2020,. Jornada 10 hores setmanals.

1438/2019

Expedient 1682/2019 -- Anabel Lleixà Navarro baixa voluntària
contracte treballadora social ICIF al 50% jornada per ocupar
RP 2019-0252
un lloc de temporal a jornada completa de treballadora social
a l'EAIA --

1682/2019

PUNT 4t- Expedient 1711/2019. Aprovació, si s'escau, de la ratificació de
sol·licitud de subvenció per al Programa REFERENT d'Ocupació Juvenil.
L’ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, aprova les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent
d'ocupació juvenil.
L’ORDRE TSF/166/2019, d'1 d'agost, modifica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de
novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades al Programa referent d'ocupació juvenil.
La RESOLUCIÓ TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, obre la convocatòria, per a l'any
2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al programa
referent d'ocupació juvenil
Les persones destinatàries del Programa referent d'ocupació juvenil són les
persones joves entre 16 i 29 anys i especialment aquelles persones més joves amb
especial dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat
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d'assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al
sistema laboral i/o ocupacional.
D’acord amb la distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació juvenil
per a la convocatòria 2019 que estipula l’Annex de la RESOLUCIÓ TSF/2690/2019,
de 9 d'octubre, al Consell Comarcal del Baix Ebre li correspon una persona tècnica
referent en la convocatòria 2019.
D’acord també amb la RESOLUCIÓ TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, l’import
econòmic màxim subvencionable per persona tècnica referent són 36.800,00 euros
Aquest import econòmic cobreix les despeses d’una persona tècnica referent durant
el període d’execució del Programa que, d'acord amb la base 16 de l'Ordre
TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1
d'agost tindrà una durada màxima de 12 mesos
El programa Referents subvenciona la totalitat dels costos laborals excepte les
indemnitzacions per finalització de contracte. Aquesta despesa per finalització de
contracte no la contemplem degut a la previsió de continuïtat del programa, més
enllà de la finalització d’aquesta convocatòria.
El fet de sol·licitar aquest programa pot comportar també unes despeses de gestió
indirectes que s’hauran de sufragar amb recursos propis de l’ens. Aquestes
despeses de gestió indirectes poden oscil·lar vora els 140 €.

El Programa tindrà una durada màxima de 12 mesos d'acord amb la base 16 de
l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1
d'agost.
Des de l’àrea d’activació econòmica s’ha preparat i presentat la sol·licitud per tal que
el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui continuar gaudint dels beneficis d’aquest
programa
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal d’Activació Econòmica i Esports, i amb unanimitat dels 24
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei D’Ocupació
de Catalunya per a la contractació d’una persona tècnica per tal de desenvolupar les
actuacions emmarcades en el Programa referent d’ocupació juvenil
Segon. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència
per signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat.

PUNT 5è.- Expedient 1754/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar
amb l'Agència catalana de l'Aigua per finançament de la redacció del projecte
de l'EDAR de l'Ametlla de Mar.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre va sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la
signatura d’un conveni de col.laboració amb la finalitat de procedir a la redacció del
projecte constructiu “Ampliació de l’EDAR de l’Ametlla de Mar”
L’actuació «Ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de Mar» està inclosa en el Programa
de mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya (2016-2021), amb el codi C1.009.
L’import màxim a finançar per l’ACA per a la redacció del projecte constructiu és de
19.500,00 € (IVA exclòs), amb el següent desglossament i anualitats (lVA exclòs):
Anualitat:
Redacció del projecte constructiu
Despeses indirectes
TOTAL:

2020

TOTAL

15.000,00 €

15.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

19.500,00 €

19.500,00 €

El CCBE en exercici de les atribucions conferides pel vigent Programa d’Actuació
Comarcal aprovat en sessió plenària de data 23 de març de 2018, pot dur a terme el
servei i/o executar les obres per a la Gestió global dels sistemes en sanejament en
alta de la comarca (estacions depuradores d’aigües residuals, col·lectors en alta,
estacions de bombament i emissaris submarins) i gestió global de la inspecció,
control i, si s’escau, sanció dels abocaments d’aigües residuals efectuats pels
establiments industrials a la xarxa de clavegueram, d’acord amb les disposicions de
la FITXA 67.
En aquest marc, el Consell Comarcal del baix Ebre considera necessari per a la
comarca dur a terme la redacció del projecte «Ampliació de l’EDAR de l’Ametlla de
Mar”»
En data 7 de novembre de 2019, l’ACA ha tramès al Consell Comarcal el model de
conveni per l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la
determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs
per la finalització de la redacció del projecte.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal de gestió ambiental i sector primari, i amb unanimitat dels 24
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:

Primer. Aprovar el conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
redacció del projecte constructiu “Ampliació de l’EDAR de l’Ametlla de Mar”, el text
del qual es el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU «AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE L'AMETLLA DE MAR» CV19000650
REUNITS
D’una part XXXXXXXXXXXXXX, president del Consell Comarcal del Baix Ebre (en endavant
CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal 43500, NIF
P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències atribuïdes pel
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Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data
XXXXXXXXXXX.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP
08036) i NIF Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11
apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret
86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret
175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per
a aquest acte per l’aprovació del present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de
l’ACA de 28 d’octubre de 2019.
Totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització del
present Conveni i en la representació en què actuen,
EXPOSEN
I. L’ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i
d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC les funcions i
competències relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de
les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya, l’ordenació del servei
de sanejament, l’acció concertada de les actuacions de les administracions competents en
matèria de sanejament l’administració i la distribució dels recursos econòmics que li atribueix
el TRLMAC.
II. Amb data 27 d’octubre de 1999, l’alcalde-president de l’Ajuntament i el president del CCBE
van signar un Conveni per raó del qual l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar cedia al CCBE les
instal·lacions i terrenys afectats de les seves estacions de pre-tractament i emissaris d’aigües
residuals, per tal que la corporació comarcal exercís, per delegació, les competències
municipals en matèria de sanejament d’aigües i en matèria de control d’abocaments produïts
per activitats classificades a la xarxa de clavegueram, en els termes establerts en el
Reglament regulador. Així, el CCBE en exercici de les competències atribuïdes per
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, és l’administració competent titular del servei en matèria de
sanejament d’aigües i en matèria de control d’abocaments produïts per activitats
classificades a la xarxa de clavegueram del municipi de l’Ametlla de Mar.
III. L’actuació «Ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de Mar» està inclosa en el Programa de
mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (20162021), amb el codi C1.009.
IV. De conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i dels articles 47 a 53
de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ambdues parts han
convingut les condicions per les quals s’efectuarà el finançament de la inversió corresponent
a la redacció del projecte constructiu «Ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de Mar», motiu pel
qual, i per tal de deixar constància dels acords presos, formalitzen la signatura del present
Conveni, que es regeix per les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte del Conveni
És objecte del present Conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats
intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels
treballs per a la redacció del projecte constructiu «Ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de Mar»
que ve recollida en el Pla de gestió vigent amb el codi C1.009.
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Segona. Finançament i anualitat dels treballs
L’import màxim a finançar per l’ACA per a la redacció del projecte constructiu és de
19.500,00 € (IVA exclòs), amb el següent desglossament i anualitats (lVA exclòs):
Anualitat:

2020

TOTAL

Redacció del projecte constructiu

15.000,00 €

15.000,00 €

Despeses indirectes

4.500,00 €

4.500,00 €

TOTAL:

19.500,00 €

19.500,00 €

L’aportació de l’ACA quedarà reduïda per l’aplicació del coeficient de baixa que resulti de
l’adjudicació dels treballs i estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària en les
futures anualitats.
L’import que resulti de la liquidació final dels treballs serà com a màxim de 19.500,00 € (IVA
exclòs), pressupostàriament enregistrat a la proposta de despesa número 10044524, amb
càrrec a l’àmbit del sanejament imputat al compte comptable 652900 (Projectes - obra
indirecta).
Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la
signatura del present conveni. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació raonada,
sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i podrà
realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats
proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la
despesa autoritzada pel Consell d’Administració i de la vigència del conveni.
Atès que, de conformitat amb la planificació hidrològica, el cost de l’execució de noves
infraestructures de sanejament en alta és finançat al 100% per l’Agència Catalana de l’Aigua,
qualsevol canvi legislatiu, resolució administrativa, judicial o consulta vinculant, que afecti al
tractament fiscal de l’IVA en les transferències de l’ACA pel finançament de les despeses
associades a la construcció d’infraestructures de sanejament i que suposi un major cost de
les inversions realitzades per part de les administracions locals o ens representatius, serà
assumit per l’ACA mitjançant els recursos del cànon de l’aigua.
Tercera. Redacció del projecte constructiu
El CCBE, actuant en nom propi, ha de redactar el projecte constructiu mitjançant la tramitació
dels expedients de contractació necessaris d’acord amb els principis essencials i els
procediments ordinaris establerts per la legislació aplicable a la contractació administrativa.
Així mateix, el CCBE s’ha de fer càrrec de la tramitació administrativa, permisos i llicències,
necessaris per a la redacció del projecte constructiu, amb els organismes pertinents.
El CCBE comunicarà a l’ACA l’adjudicació dels contractes o la modificació dels existents,
sempre abans de la finalització de les anualitats establertes.
El projecte constructiu haurà d’ajustar-se a les especificacions tècniques que, en el seu cas,
determini l’ACA i sempre d’acord amb els requeriments establerts per aquesta tipologia
d’actuacions pel Programa de mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, la qual cosa s’acreditarà mitjançant el preceptiu informe d’Avaluació favorable
emès per l’ACA, el caràcter favorable del qual serà vinculant a efectes de la liquidació dels
treballs objecte del present conveni.
El contingut del projecte constructiu s’adequarà en general a tot allò recollit al Programa de
mesures vigent al seu capítol 7 de la memòria «Mesures per a la millora de la qualitat de les
aigües» i a l’Annex V «Documentació annexa de les mesures de sanejament», actualment
consultable a:
http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/2on-cicle-de-planificacio-2016-2021/
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En el supòsit que l’informe d’avaluació del projecte no sigui favorable, s’hauran de concretar
quines són les causes que motiven la disconformitat i proposar les actuacions necessàries
per tal d’obtenir la conformitat.
Quarta. Acreditació de la inversió
El CCBE, a efectes del seu finançament, acreditarà la inversió efectuada mitjançant la
presentació de la còpia de les corresponents factures, degudament intervingudes junt amb la
justificació tècnica i el corresponent certificat d’intervenció. La presentació de la
documentació haurà de ser al llarg de les anualitats previstes i sempre amb anterioritat a la
finalització d’aquestes.
L’abonament dels imports finançats per l’ACA resta condicionat a la disposició prèvia dels
certificats d’adjudicació i a l'import d'adjudicació. El CCBE remetrà les certificacions a mesura
que aquestes es vagin lliurant.
L’ACA assumirà les despeses relatives a l’actuació que s’acreditin degudament dins els
períodes corresponents a les anualitats establertes al present Conveni.
Cinquena. Obligacions documentals del CCBE
El CCBE assumirà envers l’ACA, amb independència d’altres recollides en la resta de
clàusules del conveni, les següents obligacions:
• Comunicar i acreditar l’adjudicació dels treballs i l’import que en resulti en un termini no
superior a un (1) mes des de la seva formalització.
•

Trametre el projecte constructiu redactat complet, independentment de que es facin
lliuraments parcials, en suport digital i amb anterioritat a la finalització del termini de
vigència del present conveni. Les versions digitals inclouran una versió executable de tots
els documents així com una versió compatible en format pdf per imprimir i signada
digitalment per l’autor. Els plànols s’hauran de lliurar georeferenciats. Les dades, les
metadades així com l’estructura de fitxes associats als sistema d’informació geogràfica es
lliuraran d’acord amb el model que indiqui l’ACA.

•

Posar a disposició de l’ACA tota la documentació que aquesta sol·liciti relativa al
desenvolupament del projecte constructiu.

Sisena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb
l’Agència Catalana de l'Aigua.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa,
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut del present
conveni, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/T
erritori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/T
erritori/manual_ACA.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/
Setena. Incompliment de les obligacions
L’incompliment de les obligacions establertes en les clàusules del present Conveni per part
de l’ACA habilitarà al CCBE per a reclamar davant la Comissió de Seguiment el seu
compliment i proposar les actuacions i procediments de resolució que consideri adients.
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L’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni per part del CCBE,
alliberarà a l’ACA del compliment de les obligacions econòmiques establertes en el mateix,
durant el temps que aquest es mantingui.
Vuitena. Comissió de Seguiment
En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) i l’article 49 de la llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), a sol·licitud de qualsevol de les parts i
pel tractament i proposta de resolució de les concretes vicissituds que afectin el
desenvolupament del present Conveni, es constituirà quan sigui necessària una Comissió de
Seguiment on cada part signatària designarà un representant, el qual exercirà les funcions de
seguiment i efectuarà, de mutu acord a les parts signants, les propostes relatives a la gestió,
interpretació i execució del Conveni.
Aquesta Comissió coneixerà i farà les propostes escaients per a la resolució dels problemes
que puguin afectar el present Conveni, així com del procediment i efectes que per les parts
es derivin de l’extinció ordinària o anticipada del Conveni, proposant a les parts la
formalització del document específic d’extinció que fixi la causa extintiva i reguli clarament els
seus efectes.
Novena. Vigència, eficàcia, pròrroga i publicitat del Conveni
El present Conveni produirà efectes des de la data de la seva signatura i tindrà una vigència
de 4 anys sense perjudici de la possibilitat de prorrogar-lo en la forma establerta en el marc
del que disposa l’article 49, lletres g i h, de la LRJSP.
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la
resta de normativa aplicable, el present Conveni s’ha de publicar al DOGC i al web de
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del
Portal de la Transparència.
Desena. Modificació i extinció anticipada del Conveni
El Conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada
moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari o
quan així ho acordin les parts de manera conjunta.
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o
pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
Per tal de formalitzar de forma fefaent la seva extinció, les parts podran signar el
corresponent acord al respecte i correspondrà a la Comissió de Seguiment definir la proposta
del procediment i determinació dels efectes que per a les parts es derivin de l’extinció
ordinària o anticipada del mateix així com la proposta del procediment per a dur-la a terme.
El Conveni, o qualsevol de les seves pròrrogues, s’extingiran de forma anticipada al termini
de finalització de la seva vigència:
• Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del present
Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti el compliment del seu objecte.
• Per mutu acord de les parts.
• Per revocació de la cessió de les instal·lacions o de l’avocació de la delegació de
competències en matèria de sanejament per part de l’Ajuntament al CCBE.
• Per incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun dels signants a
requeriment de qualsevol de les parts i a proposta de la Comissió de Seguiment, d’acord
amb el procediment establert a l’article 51 de la LRJSP.
• Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del Conveni.
• Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors previstes en el Conveni o en altres
Lleis.
Onzena. Jurisdicció
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El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.
Els compareixents troben conforme el present Conveni i el signen electrònicament.

Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 6è.- Expedient 1813/2019. Aprovació, si s'escau, de l'actualització de
costos de l’encàrrec de gestió d’assistència tècnica al COPATE. Sanejament –
energia – òrgan ambiental 2019.
El dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir el nou Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre (COPATE). L’article 3.5 dels Estatuts que regeixen el
Consorci disposa que el Consorci es constitueix com a mitjà propi instrumental i com
a servei tècnic de tots i cadascun del Consells Comarcals que el conformen, als
efectes d’allò assenyalat a l’article 24.6 del Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic (aprovat pel R.D.L 3/2011, de 14 de novembre) de les quals pot rebre
encàrrecs de gestió, d’execució obligatòria pel Consorci, d’acord amb les
instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les
relacions del Consorci amb els poders adjudicadors dels quals constitueix mitjà propi
instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulantse a través dels encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes,
de caràcter intern, dependent i subordinat.
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de data 24 d’abril de 2015, va acordar que,
atesos els mitjans i les possibilitats tècniques del Consell Comarcal del Baix Ebre, es
considera que la forma adequada de rebre el servei de l’assistència tècnica
necessària per al desenvolupament de les actuacions que seguidament es detallen
és mitjançant l’encàrrec de gestió al COPATE:
a) L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament
en alta (EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si
és el cas, del sistema de sanejament en baixa.
b) L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament
d’aigües residuals a les xarxes municipals de sanejament.
c) L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les
energies renovables en l’àmbit local.
d) L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de
comunicació i autorització de llicències ambientals.
Aquest encàrrec de gestió es va motivar per la mateixa creació del COPATE com a
òrgan tècnic dels consells comarcals que el conformen i atenent a que aquest
consorci recull tots els professionals que, fins aleshores, havien estat prestant
serveis en l’àmbit del CODE, atenent a la seva vàlua, experiència i coneixement
excepcional del territori i dels serveis que ara se’ls encarrega de gestionar
tècnicament.
L’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels
elements substantius en el seu exercici; és responsabilitat del Consell Comarcal del
Baix Ebre dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els
que s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec.
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L’acord adoptat el 24 d’abril de 2015, detalla abastament l’activitat objecte de
l’encàrrec
El punt tercer de l’acord adoptat disposa:
Tercer: Mentre duri l’encàrrec de gestió i no s’acordi cap modificació, el Consell
Comarcal del Baix Ebre aportarà al COPATE, la quantitat corresponent al 60 %
(seixanta per cent) dels següents ingressos obtinguts pel Consell Comarcal del Baix
Ebre:
- ingressos provinents de l’Agència Catalana de l’Aigua pel concepte de les despeses
indirectes d’explotació del servei de sanejament en l’àmbit de la comarca del Baix Ebre
- ingressos provinents per aplicació dels aparts 9 i 10 de l’article 4 de l’ordenança
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals
de la comarca del Baix Ebre
- ingressos provinents de l’import aportat per l’adjudicatari del contracte de
subministrament energètic i servei integral dels enllumenats públics dels municipis de
la comarca en concepte de concepte de control tècnic i econòmic del contracte.

Per tal de concretar l’aportació econòmica corresponent per l’encàrrec de gestió,
ajustada a l’estudi de costos per l’activitat i a la memòria d’intervenció, és necessari
procedir a la modificació de l’acord que regulava les relacions econòmiques entre
ambdós ens.
Posteriorment, el Ple del Consell Comarcal, en data 24 de novembre de 2018, va
acordar modificar el punt tercer de l’acord adoptat pel Plenari en data 24 d’abril de
2015 i establir el redactat de l’encàrrec de gestió amb el següent contingut:
“Per a cada exercici econòmic, el Ple del Consell Comarcal aprovarà l’annex
d’actualització de l’import de que correspon a l’encàrrec de gestió d’acord amb
l’estudi de costos efectuat amb aquesta finalitat.”
Per part de gerència s’ha emès memòria i per intervenció s’ha elaborat estudi i
informe justificatiu dels imports corresponents a l’exercici 2019
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal de gestió ambiental i sector primari, i amb unanimitat dels 24
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar, d’acord amb l’estudi de costos efectuat amb aquesta finalitat,
l’annex d’actualització per a l’exercici 2019 de l’import que correspon a l’encàrrec de
gestió al COPATE de:
a) L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament
en alta (EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si
és el cas, del sistema de sanejament en baixa.
b) L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament
d’aigües residuals a les xarxes municipals de sanejament.
c) L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les
energies renovables en l’àmbit local.
d) L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de
comunicació i autorització de llicències ambientals.
Segon. L’import corresponent a l’exercici 2019 és:
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EN GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE SANEJAMENT I ÒRGAN
AMBIENTAL
GESTIÓ SANEJAMENT 2019 - 73.642,10 €
DIRECCIÓ TÈCNICA PROJECTE ALDOVER-XERTA - 700,00 €
DIRECCIÓ TÈCNICA PROJECTE L'AMETLLA DE MAR - 700,00 €
DIRECCIÓ TÈCNICA PROJECTE DELTEBRE - 700,00 €
DIRECCIÓ TÈCNICA PROJECTE PAÜLS - 6.000,00 € (a dividir en les anualitats 2019 i 2020 al 50
%)

DIRECCIÓ TÈCNICA PROJECTE CAMPREDÓ - 6.000,00 € (a dividir en les anualitats 2019 i
2020 al 50 %)

DIRECCIÓ TÈCNICA PROJECTE BÍTEM - 6.000,00 € (a dividir en les anualitats 2019 i 2020 al 50
%)

DIRECCIÓ TÈCNICA MODIFICACIÓ PROJECTE L'AMETLLA DE MAR - 4.500,00 € (anualitat
2020)

EN GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA MATÈRIA D’EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC
3.200,00
Tercer. Traslladar aquest acord al Consorci de Polítiques Ambiental de les Terres de
l’Ebre per al seu coneixement i per tal que procedeixi a l’acceptació corresponent i a
la signatura del conveni que reguli l’encàrrec
Quart. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per subscriure el
document de formalització.

PUNT 7è.- Expedient 1427/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar
amb l'Ajuntament de Tivenys per a prestació d'assistència tècnica.
Correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueixen les lleis en
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Igualment les
que li deleguin. Dins les competències que han d’exercir els ajuntaments es troba
inclosa la d’urbanisme, matèria que requereix la disposició d’un tècnic en
l’esmentada matèria.
L’article 28.1 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, estableix en els seus
apartats a) com a competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i
econòmica als municipis.
Les fitxes 98, 99, 100 i 101 del Programa d’Actuació Comarcal preveuen les
actuacions del Consell Comarcal en aquesta matèria.
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El Consell Comarcal del baix Ebre té la voluntat d’atendre les peticions que els
ajuntaments del seu àmbit territorial li formulin per assistència en matèria de serveis
tècnics.
L’Ajuntament de Tivenys no disposa, dins la seva plantilla, del personal tècnic
adequat per a exercir les funcions que es deleguen en el present conveni i poder
exercir adequadament les funcions de tècnic municipal urbanístic.
L’Ajuntament de Tivenys està interessat en delegar en els serveis tècnics del
Consell Comarcal del Baix Ebre, la gestió de les funcions d’assistència tècnica i
urbanística del municipi que comprèn l’exercici de les funcions que la normativa
administrativa local encarrega als tècnics municipals.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal d’actuació sobre el territori, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni específic mitjançant el qual l’Ajuntament de Tivenys
delega a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre la gestió de les funcions
d’assistència tècnica i urbanística del municipi, que comprèn l’exercici de les
funcions que la normativa administrativa local encarrega als tècnics municipals.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 8è.- Expedient 1049/2019. Aprovació, si s'escau, de la modificació del
conveni regulador de les subvencions de camins per atorgament de
pròrrogues en la justificació.
Amb data 13 de maig de 2016, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
President de la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar
la prestació dels serveis municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació
de les competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels
municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en
especial els de menys capacitat econòmica.
El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells
comarcals basats en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels
serveis adreçats als municipis i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió
eficient i la no duplicitat. Concretant aquestes camps d’actuacions defineix les
inversions en obres i serveis de competència municipal i d’abast o interès
supramunicipal per desenvolupar en tres eixos, entre aquests l’eix d’inversió en
infraestructures i béns municipals destinats a l’ús general.
Com a continuació, el conveni estableix que la gestió i l’execució de les inversions
de caràcter supramunicipal la fan els consells comarcals per optimitzar els recursos i
aprofitar les economies d’escala. De forma general la prestació del servei i la gestió i
execució de les inversions és comarcal; per tant, s’impulsa el model de prestació de
servei als municipis.
D’altra banda, però, preveu que de forma excepcional les inversions les poden
contractar i executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels
requisits de determinar dins el pla quines són aquestes inversions, explicar i
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fonamentar les raons per les quals s’opta per aquesta via i assumir la responsabilitat
d’exigir als ens locals el compliment de les obligacions i dels terminis d’adjudicació i
justificació determinats al conveni signat.
En aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 31
de maig de 2019, va aprovar el Conveni a signar amb diferents ajuntaments i EMD
per regular l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i
exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal.
Entre aquests ajuntaments figuren Tivenys, Alfara de Carles i l’Aldea. Aquests
convenis es van signar en data 15 d’octubre de 2019, 3 d’octubre de 2019 i 10 de
juliol de 2019, respectivament.
El conveni preveu que els ajuntaments lliuraran al Consell Comarcal del Baix Ebre,
abans del 30 de novembre de 2019, la documentació justificativa de l’actuació.
L’Ajuntament de Tivenys, ha sol·licitat en data 5 de novembre de 2019, una pròrroga
com a mínim de dos mesos, per tal de justificar el conveni amb el Consell Comarcal
que regula l’atorgament d’una subvenció directa per destinar a l’execució d’obres
d’arranjament del camí dels Lloas de Pino.
L’Ajuntament d’Alfara de Carles, ha sol·licitat en data 13 de novembre de 2019, una
pròrroga d’un mes, per tal de justificar el conveni amb el Consell Comarcal que
regula l’atorgament de la subvenció. A més a més, també sol·licita autorització per
procedir al canvi de camí que ha d’arranjar, que passarà a ser el camí de La Creu,
enlloc del camí Pujada del Mas d’en Piquer.
L’Ajuntament de l’Aldea, ha sol·licitat en data de 18 novembre de 2019, una pròrroga
fins el 30 de desembre, per tal de justificar el conveni amb el Consell Comarcal que
regula l’atorgament de la subvenció per a l’arranjament del camí de Burjasseria.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal d’actuació sobre el territori, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Concedir la pròrroga sol·licitada per l’Ajuntament de Tivenys i,
conseqüentment, modificar la clàusula segona del conveni aprovat pel ple del
Consell Comarcals del Baix Ebre en data 31 de maig de 2019 que regula
l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i exclusivament
a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal, en els següents
termes:
ON DIU:
Segon. L’Ajuntament de Tivenys lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre , abans del 30
de novembre de 2019, la següent documentació relativa a l’execució de les actuacions:
DIRÀ
Segon. L’Ajuntament de Tivenys lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre, abans del 31
de gener de 2020, la següent documentació relativa a l’execució de les actuacions:

Segon.- Concedir la pròrroga sol·licitada per l’Ajuntament d’Alfara de Carles i,
conseqüentment, modificar la clàusula segona del conveni aprovat pel ple del
Consell Comarcals del Baix Ebre en data 31 de maig de 2019 que regula
l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i exclusivament
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a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal, en els següents
termes:
ON DIU:
Segon. L’Ajuntament d’Alfara de Carles lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre , abans
del 30 de novembre de 2019, la següent documentació relativa a l’execució de les
actuacions:
DIRÀ
Segon. L’Ajuntament d’Alfara de Carles lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre, abans
del 30 de desembre de 2019, la següent documentació relativa a l’execució de les
actuacions:

Tercer.- Concedir la modificació del camí objecte de la subvenció, d’acord amb la
petició efectuada per l’Ajuntament d’Alfara de Carles i, conseqüentment, modificar la
clàusula primera del conveni aprovat pel ple del Consell Comarcals del Baix Ebre en
data 31 de maig de 2019 que regula l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha
de destinar únicament i exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins
de titularitat municipal, en els següents termes:
ON DIU:
Primera. El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament d’Alfara de Carles una
subvenció directa per import de 7.362,16 € destinada únicament i exclusivament a
executar les obres d’arranjament i millora del camí Pujada del Mas d’en Piquer.
DIRÀ
Primera. El Consell Comarcal del Baix Ebre atorga a l’Ajuntament d’Alfara de Carles una
subvenció directa per import de 7.362,16 € destinada únicament i exclusivament a
executar les obres d’arranjament i millora del camí de La Creu.

Quart.- Concedir la pròrroga sol·licitada per l’Ajuntament de l’Aldea i,
conseqüentment, modificar la clàusula segona del conveni aprovat pel ple del
Consell Comarcals del Baix Ebre en data 31 de maig de 2019 que regula
l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i exclusivament
a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal, en els següents
termes:
ON DIU:
Segon. L’Ajuntament de l’Aldea al Consell Comarcal del Baix Ebre, abans del 30 de
novembre de 2019, la següent documentació relativa a l’execució de les actuacions:
DIRÀ
Segon. L’Ajuntament de l’Aldea lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre, abans del 30
de desembre de 2019, la següent documentació relativa a l’execució de les actuacions:

Cinquè.- Notificar aquests acord als ajuntaments de Tivenys, Alfara de Carles i
l’Aldea i a la Diputació de Tarragona per a la seva efectivitat i coneixement.
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PUNT 9è.- Expedient 838/2017. Aprovació, si s'escau, del nomenament de
representant a la Taula de Mobilitat.

El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de
2017, va aprovar el conveni a signar entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals del Baix
Ebre, el Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta, i els ajuntaments d’Amposta i de
Tortosa, l’objecte del qual era fixar transitòriament eI marc orgànic i funcionaI entre
Ies administracions signants a fi i efecte d’articuIar Ies poIítiques de mobiIitat i
transport púbIic en I’àmbit territoriaI de Ies Terres de I’Ebre, que preveu en l’article
tercer la creació de la Taula de Mobilitat.
L’Institut per al desenvolupament de les Comarques de l’Ebre ha comunicat a
aquest Consell Comarcal que estan preparant la convocatòria de la Taula de
mobilitat per al proper 4 de desembre i sol·liciten el nomenament del representant
per integrar-se en aquesta.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal d’actuació sobre el territori, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Nomenar representant del Consell Comarcal del Baix Ebre a la Taula de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre, el Sr. Xavier Faura Sanmartin.
Segon. Comunicar el nomenament acordat a Departament de Territori i
Sostenibilitat, als efectes que correspongui.

PUNT 10è.- Expedient 1804/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos del Servei
d’intervenció socioeducativa i addenda per a l'exercici 2020.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
el Consell Comarcal del Baix Ebre van signar en data 21/7/2016 el Contracte
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials
bàsics i com a prestació garantida. Són, per tant, competència dels municipis de
més de 20.000 habitants i dels consells comarcals, amb finançament compartit entre
la Generalitat de Catalunya i els ens locals.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora
de l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i
compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el
treball grupal o individual, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.
Els ajuntaments de la comarca tenen signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre
el conveni marc de serveis socials 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, en el qual s’inclourà ara
aquesta nova prestació. La implementació d’aquest nou servei es va iniciar l’any
2018, i per a la seva regulació el Consell Comarcal va signar amb els ajuntaments
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de la comarca, el corresponent conveni que regula les relacions d’ambdues
administracions i el finançament per a la prestació del servei.
Les dades econòmiques que cal regular són:
PREVISIÓ COSTOS SIS 2020
Equip 0/3-17-18 i Famílies
Equip 4-16
Km

223.773,78
146.901,69
10.000,00

TOTAL

380.675,47

Subvenció TASF
Aportació municipis

238.353,00
142.322,47

El conveni preveu que anualment s’aprovarà, mitjançant una addenda, les
aportacions municipals al servei d’intervenció socioeducativa
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal de serveis a les perssones, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’addenda per a l’exercici 2020, al conveni signat amb els
ajuntaments de la comarca per al desenvolupament dels serveis d’intervenció
socioeducativa no residencials per a infants i adolescents.
Segon. Establir la següents distribució de costos per municipis
DISTRIBUCIÓ COSTOS SIS 2020 PER POBLACIÓ
Habitants a 1-1-18

Aportació 2020

Aldea, l'
Aldover
Alfara de Carles
Ametlla de Mar, l'
Ampolla, l'
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
Perelló, el
Roquetes
Tivenys
Xerta

4.137
838
368
6.801
3.280
714
3.278
11.505
561
2.863
7.961
882
1.170

13.273,55
2.688,72
1.180,73
21.820,98
10.523,87
2.290,87
10.517,45
36.913,75
1.799,97
9.185,92
25.542,84
2.829,89
3.753,94

TOTAL

44.358

142.322,47
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Tercer. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la
signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 11è.- Expedient 1805/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos per a
l'exercici 2020 del Banc d’ajudes tècniques.
El PRODEP, Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia
personal i l’atenció a les persones amb dependències, és una iniciativa conjunta de la
conselleria de Salut i la d’Acció Social i Ciutadania, amb la finalitat d’organitzar l’atenció
a les persones en situació de dependència com una acció integrada entre els serveis
socials i els serveis sanitaris.
En la línia de promoció de l’autonomia que vol impulsar el PRODEP, decideix finançar
conjuntament amb l’Administració Local, l’accés dels ciutadans a l’assessorament tècnic
per a l’adaptació i millorar així la seva qualitat de vida.
Per aconseguir aquesta finalitat, es va dotar el Montsià d’un Banc d’Ajudes Tècniques
(BAT) l’any 2006 per tenir un nou recurs que engloba l’assessorament tècnic ofert pels
serveis d’una terapeuta ocupacional específic en adaptacions domiciliàries i que al
mateix temps ofereix les ajudes tècniques domiciliàries que no estan subvencionades,
ni pel departament de Salut ni pel d’Acció Social i Ciutadania, sobretot en els casos de
persones molt dependents.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 30 de desembre de 2016, va
aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell
Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Promoció
de l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre”.
•
Aquest document, signat al mes de gener de 2017, estableix en la seva clàusula
tercera que la durada d’aquest conveni es fixa de l’1 de gener fins el 31 de desembre de
2017 se’ns prejudici de la seva pròrroga anual prèvia revisió de les condicions durant el
darrer trimestre de l’any en curs amb efectes per a l’exercici següent, essent el període
màxim de vigència el 31 de desembre de 2020.
•
•
La clàusula segona del conveni estableix que el Consell Comarcal del Baix Ebre
efectuarà una aportació anual de 6.095,04 euros
•
Atès que anualment s’ha de procedir a la regularització econòmica signant el
corresponent annex d’actualització amb els diferents municipis de la comarca, després
de conèixer la proposta presentada per la Comissió Informativa Comarcal de serveis a
les persones, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar l’annex per a l’any 2020 al conveni signat entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del
Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció
a les persones amb dependències (PRODEP).
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT
(Banc d’Ajudes Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ
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DE LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB
DEPENDÈNCIES (Pro1deP)
El Ple del Consell, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2008, va aprovar el
conveni de col·laboració a signar amb els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT
dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a
les persones amb dependències (ProdeP).
Després que els diferents ajuntaments de la comarca signessin l’any 2008 els respectius
convenis i atès que aquest preveu que es prorrogarà anualment, de forma automàtica, llevat de
denúncia expressa per alguna de les parts signants, procedint-se a la signatura d’un annex
d’actualització de dades.
D'acord amb el que disposa el conveni marc, l'Ajuntament de ......... accepta fer efectiva la
quantitat de ____________________, que és la que li correspon d’acord amb els barems
establerts, d’acord amb el següent desglòs:
- abans del 30 de juny: el 50% de l’aportació
- abans del 30 de novembre: el 50% de l’aportació
Si arriba aquesta data i no s’ha fet efectiu el pagament, l’Ajuntament de ..........................
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.
Totes les comunicacions derivades del compliment d’aquest annex es faran per escrit.

Segon- Distribuir el cost total de l’actuació entre els ajuntaments del Baix Ebre d’acord
amb el següent repartiment.
CÀLCULS APORTACIÓ BAT 2020
01/01/2018
MUNICIPI

L’Aldea
Aldover
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

HABITANTS

4.137,00
838,00
368,00
6.801,00
3.280,00
714,00
3.278,00
11.505,00
561,00
2.863,00
7.961,00
882,00
1.170,00
44.358,00

IMPORT 2020

568,45
115,15
50,57
934,50
450,69
98,11
450,42
1.580,85
77,09
393,39
1.093,89
121,19
160,77
6.095,04

Tercer- Notificar el present acord i annex als ajuntaments de la comarca del Baix
Ebre que han signat el conveni de col·laboració per a la realització del BAT dins del
Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i
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l’atenció a les persones amb dependències (ProdeP) i facultar el President del
Consell per a la signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de
l’acord.
PUNT 12è.- Expedient 1808/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos i conveni
per al Servei d’informació i assessorament a les dones, exercici 2020.
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 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.
Atès que el proper 31 de desembre de 2019 finalitza la vigència del conveni de
l’exercici de 2019, procedeix la signatura d’un nou conveni que reguli les actuacions
de l’exercici 2020.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal de serveis a les persones, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell 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
REUNITS
D'una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartín, que ostenta la Presidència del Consell
Comarcal del Baix Ebre i actua per raó de l’acord plenari de data
De l'altra ..............................., Alcaldessa-Presidenta
l’Ajuntament de ............. i que actua per raó de .......

/

Alcalde-President

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
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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
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 –SIADSegon- 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
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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.
Sisè- L’Ajuntament de ___________aportarà la quantitat de ______€ per pla prestació del
servei durant l’any 2020. 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 2020 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 2020.
Vuitè- Són causes d’extinció d’aquest conveni:
- La finalització del termini de vigència. L’incompliment total o
subscrits.
- L’ incompliment de les disposicions legals d’aplicació.
- El mutu acord de les parts.

parcial dels pactes

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.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present encàrrec per duplicat i en el
lloc i la data expressats a l'encapçalament.
L’alcalde/essa – president/a

El President del Consell Comarcal
•
el Baix Ebre

d

Segon- Aprovar la següent distribució de costos del SIAD per a l’exercici 2020:
DISTRIBUCIÓ COSTOS SIAD 2020
Habitants a 1-1-18
Aldea, l'
Aldover
Alfara de Carles
Ametlla de Mar, l'
Ampolla, l'
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls

4.137
838
368
6.801
3.280
714
3.278
11.505
561
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Aportació 2020
1.941,45
393,27
172,70
3.191,64
1.539,27
335,07
1.538,33
5.399,18
263,27

Perelló, el
Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

2.863
7.961
882
1.170
44.358

1.343,58
3.736,02
413,91
549,07
20.816,77

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.

PUNT 13è.- Expedient 1809/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos i annex
del Servei d’atenció social primària, exercici 2020.
L’article 62 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials disposa que els
ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i
projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a
bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i
la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. Disposa també que l'aportació de la
Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, d'acord
amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local
titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en
cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i
projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera
estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials.
Així, per tant, la Generalitat de Catalunya aporta al Consell Comarcal del Baix Ebre
el 66% del cost del servei d’ajuda a domicili, finançant-se la resta mitjançant el
copagament des usuaris i per les aportacions municipals en funció de les hores de
servei anuals prestades.
A la comarca del Baix Ebre, el servei d'atenció social primària d’aquest Consell
s’instrumenta mitjançant un conveni marc signat amb cada un dels ajuntaments
beneficiaris que s’actualitza anualment mitjançant l’annex que estableix la seva
aportació econòmica.
En aquesta línia de continuïtat i consolidació, s’ha procedit a concretar les
aportacions municipals en concordança amb l’atenció que reben, tant dels
treballadors socials com de l’educador social.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal de serveis a les persones, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la previsió del cost que correspon a cada ajuntament de la
comarca del Baix Ebre integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària
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comarcal per a la prestació del servei d’atenció primària durant l’any 2020, i que es
concreta en :
PREVISIÓ hores anuals prestació servei

MUNICIPI
L'Aldea
Aldover
Alfara de Carles
Ametlla de Mar

Treballador
social
1.560,00
390,00
104,00
3.900,00

Educador social
884,00
156,00
42,00
1.950,00

Administratiu/va
696,00
139,00
61,00
1.138,00

TOTAL
APORTACIÓ
AJUNTAMENTS
26.844,65
5.889,19
1.730,88
60.797,27

L'Ampolla

1.560,00

780,00

551,00

24.946,47

Benifallet

390,00

60,00

119,00

4.882,81

Camarles

1.560,00

1.170,00

540,00

28.430,58

Deltebre

5.070,00

3.120,00

1.899,00

87.119,41

286,00

48,00

94,00

3.661,31

El Perelló

1.170,00

520,00

476,00

18.528,22

Roquetes

3.120,00

2.262,00

1.335,00

57.820,37

Tivenys

390,00

90,00

145,00

5.326,68

Xerta

390,00

201,00

196,00

6.672,91

19.890,00

11.283,00

7.389,00

332.650,75

Paüls

TOTAL

Segon.- Aprovar el model de l'annex al conveni marc per a la prestació del servei
social d'atenció primària que diu:
SERVEI SOCIAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA COMARCA DEL BAIX EBRE
ANNEX EXERCICI 2020
AL CONVENI MARC PER A LA COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
CONSELL
COMARCAL
DEL
BAIX
EBRE
I
L’AJUNTAMENT D’
, 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

La clàusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcal del
Baix Ebre, preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les
aportacions econòmiques establertes en el contracte programa subscrit amb el
corresponent departament 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.
La mateixa clàusula disposa que l’Ajuntament .............................. accepta aportar 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 aplicació d’aquest conveni, l’Ajuntament de
prestada al municipi i degudament consensuada amb l’Ajuntament.
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aportarà la quantitat d

L'Ajuntament de
es compromet a fer efectiu el cost previst
inicialment del servei d’acord amb el següent desglòs:
- 50% abans del dia 30 de juny de 2020
- 40% abans del dia 30 de novembre de 2020
- 10% restant, un cop efectuada la liquidació final
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Si en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de la liquidació, el pagament
no s’ha fet efectiu, l’Ajuntament _____________ autoritza al Consell Comarcal a
iniciar la tramitació d’un expedient de 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.

Tercer.- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que
han signat el conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció primària, per
tal que, en el termini d'un mes, procedeixin a la seva signatura o a la denúncia del
conveni.
PUNT 14è.- Expedient 1810/2019. Aprovació, si s'escau dels costos i annex del
Servei d’ajuda a domicili, exercici 2020.
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.
L’article 62 de la LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials disposa que els
ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i
projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a
bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i
la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. Disposa també que l'aportació de la
Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, d'acord
amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local
titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en
cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i
projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera
estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials.
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Així, per tant, la Generalitat de Catalunya aporta al Consell Comarcal del Baix Ebre
part del cost del servei d’ajuda a domicili, finançant-se la resta mitjançant el
copagament des usuaris i per les aportacions municipals en funció de les hores de
servei anuals prestades.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal de serveis a les persones, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar la previsió inicial del cost que correspon a cada ajuntament de la
comarca del Baix Ebre per la prestació del servei d’ajuda a domicili durant l’any 2020

PREVISIÓ ECONÒMICA DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI 2020

Municipi
l'Aldea
Aldover

Previsió hores

Aportacions

servei 2020

any 2020

910,00

4.795,70

1.980,00

10.434,60

Alfara de Carles

0,00

0,00

l'Ametlla de Mar

4.044,00

21.311,88

l'Ampolla

1.382,00

7.283,14

Benifallet

1.967,00

10.366,09

Camarles

1.997,00

10.524,19

Deltebre

9.911,00

52.230,97

568,00

2.993,36

el Perelló

2.194,00

11.562,38

Roquetes

5.065,00

26.692,55

293,00

1.544,11

2.232,00

11.762,64

32.543,00

171.501,61

Paüls

Tivenys
Xerta
TOTAL

Segon- Aprovar el model de l'annex al conveni marc per a la prestació del servei d’ajuda a
domicili que diu:
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
ANNEX PER A 2020
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

1. La cláusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcal del
Baix Ebre, preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les
aportacions econòmiques establertes en el contracte programa subscrit amb el
corresponent departament 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.
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2. La mateixa clàusula disposa que l’Ajuntament .............................. accepta aportar 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.
3. Per aplicació d’aquest conveni, l’Ajuntament de ____________________aportarà la
quantitat de ______________________per a la prestació del servei D’AJUDA A
DOMICILI de l’exercici 2020. Aquesta quantitat estarà subjecte a la revisió efectiva de la
prestació d’hores dels professional i podrà ser incrementada o disminuïda en funció de
l’atenció prestada al municipi i degudament consensuada amb l’Ajuntament.
4. L'Ajuntament de ____________________ es compromet a fer efectiu el cost previst
inicialment del servei d’acord amb el següent desglòs:
- 50% abans del dia 30 de juny de 2020
- 40% abans del dia 30 de novembre de 2020
- 10% restant, un cop efectuada la liquidació final
5. Si en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de la liquidació, el pagament
no s’ha fet efectiu, l’Ajuntament _____________ autoritza al Consell Comarcal a iniciar la
tramitació d’un expedient de 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.
Tercer- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que han signat
el conveni marc, per tal que procedeixin a la signatura de l’annex per a l’exercici 2020.

PUNT 15è.- Expedient 1771/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases
reguladores dels Ajuts individuals de desplaçament per al curs 2019-2020.
Atès que en aplicació del DECRET 219/1989, d’1 d’agost, que estableix la delegació
de determinades competències en matèria d’ensenyament, entre les quals es troba
la gestió del transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels
alumnes, així com la gestió del servei escolar de menjador i els ajuts de menjador en
favor de les famílies de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Ebre va assumir,
mitjançant el corresponent conveni, les competències esmentades.
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria,
especifica que en aquells casos en què no sigui possible la creació d’un servei
escolar de transport, s’establiran assignacions individualitzades a les famílies per tal
d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats.
Atès el finançament per part del Departament d’Ensenyament per l’exercici de les
competències, desprès de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal d’Ensenyament, Joventut, Cultura i Turisme i amb unanimitat
dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
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Primer- Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament
(AID) per a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar
2019/2020, que seguidament es transcriuen:
BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER
A L’ALUMNAT MATRICULAT EN CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL
BAIX EBRE, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS . CURS 2019-2020
1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’Ajuts
Individuals de Desplaçament (AID), curs 2019/2020, a les famílies de l’alumnat que
cursen segon cicle d’educació infantil, educació primària, ensenyament secundari
obligatori o educació especial, per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres
educatius de la comarca del Baix Ebre, quan no sigui possible l’establiment d’un servei de
transport escolar, d’acord amb el conveni signat amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
2.DESTINATARIS
Podran sol·licitar l’ajut individual de desplaçament els alumnes empadronats a la comarca
del Baix Ebre que estiguin escolaritzats en centres educatius públics de la comarca,
durant el curs 2019-2020.
3. REQUISITS
- Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat i la documentació acreditativa, en el
termini establert en aquesta convocatòria.
- Tenir una distància mínima de 3 km entre el domicili i el centre escolar més proper que
ofereix el nivell educatiu de l’alumne, d’acord amb el mapa escolar, o a un altre centre
escolar quan així hagi estat proposat per un acord exprés de zonificació o adscripció amb
raons d’interès públic.
- Que tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, però que la distància
entre el seu domicili i la parada més propera de l’esmentat transport sigui mínim de 3 km.
- No superar el llindar de renda familiar anual de la unitat familiar de l’any 2018 inferior o
igual a l’establert a continuació. El llindar es calcularà en funció dels membres
computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen
a continuació:
Membres de la unitat de consum

Llindar

Primer adult (sustentador principal)

10.096,50 €

Segon adult (sustentador principal)

5.048,30 €

Altres adults que integren la unitat familiar
diferents als sustentadors principals

2.524,15 €

Per cada nen/a de la unitat familiar

3.028,95 €

- No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats familiars
amb un volum de negoci no superior a 155.000€, calculat sumant els volums de negoci de
tots els membres computables de la unitat familiar.
- No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats
familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el
saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres
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computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o
rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no
superi 1.700€.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€ dels
premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o
combinacions aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions econòmiques d’urgència social,
atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de
necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la
normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre
de 2018.
- Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats
familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres
computables que componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els
42.900 €. En el cas d’immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral
estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen
els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de
desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:
Coeficient
0,43
0,37
0,30
0,26
0,25
0,25
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36

Any revisió
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

- Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats
familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge
habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la
quantitat de 13.130 € per cada membre computable.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La
modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
- L’ajut serà únic per família, independentment del nombre de germans o d’alumnes que
hi convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu, i del centre o municipi
on cursin estudis.
- No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics o
privats que, units a l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, superi el cost del
servei de desplaçament.
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4. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
- Les sol·licituds es podran presentar al Registre general del Consell Comarcal del
Baix Ebre (C/ Barcelona, 152 43500 Tortosa) o en qualsevol dels llocs a què fa
referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques o a través de la seu electrònica del Consell
Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre., acompanyades de la
documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, i la documentació
annexa següent:
a) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal
de l’alumne/a. Aquest model es pot descarregar a pàgina web: www.baixebre.cat.
La sol·licitud serà única per família, independentment del nombre de germans o
d’alumnes que hi convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu, i del
centre o municipi on cursin estudis.
b) Fotocòpia del NIF/NIE (targeta identificativa per a estrangers) de tots els membres
de la unitat de convivència o, en el cas de no disposar-ne, la fotocòpia del certificat de
naixement o llibre de família. En cas de presentar NIF o certificat de registre de la Unió
Europea, caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o document on consti la fotografia. En el
cas de membres estrangers d’una unitat familiar, la presentació del passaport no serà
vàlida a efectes de la valoració ordinària de la sol·licitud.
c) Fotocòpia de la declaració de renda de l’exercici 2018 dels membres
computables de la unitat familiar.
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en
funció de la font o fonts d’ingressos:
•
•
•
•

Fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de la Oficina de Treball de la
Generalitat de Catalunya, en que consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
Les persones que percebin la renda mínima d’inserció: certificat acreditatiu de l’exercici
2018.
Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i la seva quantia
referent a l’exercici 2018.
d) Fotocòpia del volant de convivència vigent, expedit per l’ajuntament
corresponent.
e) Fotocòpia del rebut de l’Impost de Béns Immobles, any 2018.
f) Fotocòpia del Codi identificador únic de l’alumne (IDALU). En cas de no
disposar d’aquest codi, la família pot demanar-lo al centre educatiu.
g) Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on hi figuri el titular i el número
de compte, per tal de rebre l’ajut, en cas de ser beneficiari.
h) Conveni regulador, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament
de Justícia, si s’escau. En el cas d’alumnes amb pares/mares separats i/o divorciats amb
règim de custodia compartida, ambdós podran sol·licitar l’ajut pels dies lectius que,
segons la corresponent sentència o document equivalent, tinguin la custòdia efectiva. Si
això no es detalla, es considerarà que correspon la meitat dels dies a cadascú.
i) En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra
documentació necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat
familiar.
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5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar la sol·licitud serà del dia 3 al 28 de febrer de 2020.
6. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR
Un cop rebuda la sol·licitud per part de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del
Baix Ebre, s’avaluarà que compti amb tota la documentació descrita al punt 4. Si és
correcta es passarà a avaluació per al seu atorgament. En cas de tenir defectes es
sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es
procedirà a l’estudi de cap sol·licitud que no compti amb tota la documentació completa i
correcta.
L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ requeriment,
en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació.
En el benentès que passat aquest termini no s’hagi presentat la documentació requerida
s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la
llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
7. VALORACIÓ I IMPORT DELS AJUTS
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:
1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables
els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del
menor, el sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys i
que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2018 o els de més edat, quan
es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els
ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els
anteriors amb el certificat municipal corresponent.
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre
computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà
la consideració de membre computable, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per
anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es
consideraran membres de la unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus
progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.
b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar
atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les
situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm.
5123-2.5.2008).
Càlcul de la renda familiar:
El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes
corresponents a l’exercici 2018 de cada un dels membres computables de la família que
obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de
conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.
a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera
següent:
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Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi,
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de
2014 a 2017, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2014, 2015, 2016
i 2017 a integrar a la base imposable de l’estalvi.
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos
propis i no hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
se seguirà el procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior descrit a la lletra a), i del
resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.
b) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es
dedueix el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres
computables de la família, que no incloguin els sustentadors principals.
L’import dels ajuts serà el resultat de multiplicar els quilòmetres diaris en un sentit, des del
domicili fins al centre o la parada, pel nombre de dies previstos per al curs escolar
2019/2020 (d’acord amb el calendari establert pel Departament d’Educació), per 0,32 €.
Si la valoració de les sol·licituds supera el pressupost destinat a aquesta línia d’ajuts,
l’adjudicació es realitzarà per ordre invers, de menor a major, de l’import de la renda
familiar anual, fins a esgotar el pressupost fixat per aquest concepte.
8. ATORGAMENT I PAGAMENT DELS AJUTS
a) L'atorgament dels ajuts el resoldrà el president del Consell Comarcal d'acord amb
l'informe previ de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Joventut, Cultura i
Turisme.
b) Les concessions i denegacions es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a
l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud, via e-NOTUM.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit
de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en la
sol·licitud degudament signada.
L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà
la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de
telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en la sol·licitud.
La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la
posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals
sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari,
es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.
c) El pagament es farà efectiu a la persona beneficiaria mitjançant la formula de
transferència bancaria al número de compte adjuntat. A efectes fiscals s’entendrà
beneficiari de l’ajut el pare, mare o tutor legal de l’alumne, titular/s del número de compte
proporcionat.
d) La resolució dels ajuts s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
e) L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors.
f) En cas de ser beneficiari de l’ajut, és obligatori declarar-lo com a guany patrimonial per
subvenció pública, en l’impost de la renda de l’exercici corresponent.
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9. REVISIÓ DE SOL·LICITUDS
A petició dels interessats, es podran revisar les sol·licituds. La sol·licitud de revisió haurà
d’estar degudament argumentada i acompanyada de tota la documentació que justifiqui el
motiu pel qual es demana la revisió. La data màxima per sol·licitar la revisió de l’ajut serà
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la concessió o denegació de
l’ajut.
Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos a partir de la data
d’acabament del termini de presentació de la revisió, i es notificaran individualment als
interessats.
Els efectes de les resolucions seran estimatoris i desestimatoris. En cas de ser
desestimatoris, no s’atorgarà cap ajut.
Les sol·licituds de revisió es presentaran d’acord amb el model establert.
10. INTERPRETACIÓ DE LES BASES
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del
Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb els criteris per a l’atorgament d’ajuts
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de
centres sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020, dictats pel Director General
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.
Si aquest document no és suficient o adequat per resoldre els dubtes de l’aplicació
d’aquestes bases, es podrà atendre a les disposicions de la normativa vigent de
procediment administratiu.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el
que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de
subvencions.
11. PUBLICITAT DE LES BASES
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i es trametran a
tots els centres escolars de la comarca.

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases
mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i al tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci anterior al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense
necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres,
activitats i servies dels ens locals.
Tercer- Trametre aquest acord a tots els centres d’ensenyament obligatori de la
comarca del Baix Ebre.
PUNT 16è.- Expedient 1816/2019. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a la
licitació del servei d’assegurances de l'Associació catalana de Municipis.
1.- El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’ACM,
promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de Contractació, la licitació de
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contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització
de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la
vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de
bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre,
d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i
detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a
terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
Servei de pòlisses d’assegurances
2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant
procediment obert amb valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la
Comissió Executiva del CCDL de 14 de juliol de 2015 i publicats al perfil de
contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i
resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 30 de novembre de
2015, va aprovar adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.04), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots, per un període de dos anys amb efectes des l’1
de gener de 2016, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura
del corresponent contracte en data 30 de desembre de 2015:
➢ Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
➢ Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España
➢ Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance
PLC, Sucursal en España
➢ Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Lot,
actualment cedit, de conformitat amb els antecedents que seguidament es
relacionen a favor d’AIG Europe Limited Sucursal en España.
➢ Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE
Sucursal en España
3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la
cessió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord
marc, pel que fa a tots els seus lots, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última es
subrogués, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de
la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzantse la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
4.- Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de
novembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte
d’acord amb el Reglament regulador del funcionament de l’esmentada Central de

-38-

Contractació, va ser aprovada definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un
període addicional de 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a
les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, pel que fa, respectivament als seu lots
3 i 5 adjudicats a l’empresa ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE i al seu lot 7
adjudicat a l’entitat ARAG, SE, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 12 de
desembre de 2017, amb les citades adjudicatàries.
Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de
desembre de 2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM disposant aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu
lot 2, adjudicat a l’entitat VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un
període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a
les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, així com la modificació prevista al
PCAP d’aplicació consistent en incrementar el límit del pressupost de licitació fins al
50% addicional en relació al mencionat lot com a conseqüència de l’increment
d’entitats destinatàries adherides, actuacions que es formalitzaren en data 19 de
desembre de 2018.
Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de
desembre de 2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte
d’acord amb el seu Reglament de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6
de l’Acord, adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, a favor d’AIG EUROPE LIMITES (Sucursal en España), així com la
seva pròrroga per un període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de
gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, actuacions que
es formalitzaren en data 29 de desembre de 2018.
En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a
l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de
l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació
disposant aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1,
adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y
RESGUARDOS, per un període addicional de 3 mesos més amb efectes des de l’1
de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de març de 2018.
5.- Per altra banda el CCDL també va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al
perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels
TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL
mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de
març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de
danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, per un període màxim
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de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de 2018, formalitzant-se les esmentades
actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 17 d’abril de
2018.
En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha aprovat
definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses
d’assegurances (Exp. 2015.04) pel que fa als Lots 3,6 i 7 per un període addicional
de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins a les 24 hores del dia 31 de
desembre de 2019. S’ha aprovat definitivament la segona pròrroga del Lot 2 per un
període addicional de 6 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 fins a les 24 hores
del dia 30 de juny de 2019.
En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament la
segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp.
2015.04), pel que fa al Lot 5 per un període addicional de 4 mesos més, des de l’1
de gener de 2019 i fins el 30 d’abril de 2019.
En data 5 d’abril de 2019 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament adjudicar
l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial
(Exp. 2018.08), pel Lot 1 – Vida a Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros, i Lot 2
– responsabilitat civil patrimonial a Zurich Insurance per un període de 24 mesos, a
partir d’1 de maig de 2019.
Servei de mediació d’assegurances
6.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local que va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la
corresponent licitació mitjançant procediment obert amb valors harmonitzats de
conformitat amb el que determina el TRLCSP i resta de normativa concordant
aplicable, s’acordà adjudicar a la societat mercantil “Ferrer & Ojeda Asociados
Corredoria de Seguros, S.L.”, l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01),
d’acord amb els plecs de clàusules i prescripcions tècniques aprovats per aquesta
entitat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 21 d’abril de 2015,
formalitzant-se les citades actuacions en data 7 d’agost de 2015 mitjançant el
corresponent contracte.
7.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la
cessió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil
Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L., a favor de l’ACM, per a la
subrogació, d’aquesta última entitat, en la posició del CCDL en relació amb tots els
drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre
efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
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8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent
procediment a l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una
Resolució en virtut de la qual fou aprovada definitivament la seva primera pròrroga,
per un període addicional de 12 mesos més, en els mateixos termes i condicions
que es venia prestant el servei, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 30 de
novembre de 2017.)
En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment a
l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de
l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació
disposant aprovar definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2015.01) per un període
addicional de 12 mesos, des de l’1 de gener de 2019 i fins les 24 hores del dia 31 de
desembre de 2019.
9.- El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa de diferents assegurances per cobrir
els danys en persones i béns i per assumir les diferents responsabilitats que li
pertoquen. Fins a la data no havia tramitat cap tipus de licitació d’aquest producte.
Fonaments jurídics
Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP.
D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als
seus efectes i extinció pel dret privat.
Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a
de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a
aquestes.
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels
Acords marc.
D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats, després de conèixer la
proposta presentada per la Comissió Informativa Comarcal de Governació i Hisenda,
i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre
a la segona
pròrroga del contracte de l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer &
Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la condició de Mediador del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Segon.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre a la segona pròrroga
de l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de

-41-

Catalunya (Exp. 2015.04) i contractar, si s’escau, les pòlisses que corresponguin als
conceptes Accidents, Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de
l’Administració i Defensa Jurídica i reclamació de danys un cop valorades pel
mediador, Ferrer & Ojeda, d’acord amb les condicions que es trametin i facultar la
Presidència per a la seva tramitació
Tercer.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre a l’Acord marc del
servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i contractar, si s’escau, la pòlissa de
danys a edificis i instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y
Reaseguros, Sociedad Unipersonal, d’acord amb les condicions que es trametin i
facultar la Presidència per a la seva tramitació
Quart.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre a l’Acord marc del
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.08) i contractar, si s’escau, les pòlisses de Vida i Responsabilitat Civil
Patrimonial, un cop valorades pel mediador, Ferrer & Ojeda, d’acord amb les
condicions d’adjudicació i facultar la Presidència per a la seva tramitació
Cinquè.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció
per part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.
Sisè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º,
08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona),
així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
Setè. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per disposar la tramitació i
contractació de cadascuna de les pòlisses referenciades en aquest acord.
PUNT 17è.- Expedient 1823/2019. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a
l'expedient de subministrament d'energia elèctrica de l'Associació catalana de
Municipis.
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de
la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant
de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT,
2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots
AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
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2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part
resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir
la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que
preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a
l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la
possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades
en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat
referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord
pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió,
al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc
pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a
modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren
en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des
de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al
plec de clàusules administratives, abans citat.
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7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit
amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat,
a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública
a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació
del contracte derivat. En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta
i Baixa tensió del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
10.- el Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener
de 2017, va acordar que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’adherís al contracte
derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de
dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017. El Consell
Comarcal ha mantingut la seva adhesió i té la voluntat de continuar participant dels
avantatges de la licitació tramitada per la central de Comptes de l’ACM
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05).
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D02).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al
156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc
i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de
normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de
funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei
d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, després de conèixer la proposta presentada per la
Comissió Informativa Comarcal de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 24
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’adhereix al contracte derivat
(Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze
mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar
excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu €/MWh

Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

Sublot BT10

2.1DHSP1

167,865
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Sublot BT11

2.1DHSP2

97,008

Sublot BT12

2.1DHSP3

82,541

Sublot BT13

3.0AP1

114,198

Sublot BT14

3.0AP2

100,212

Sublot BT15

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Preu €/MWh

Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
€/kW i any

Baixa tensió
Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178

Període 4

Període 5

Període
6

14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.
Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat
que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
Quart.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal per disposar la tramitació i
contractació referenciada en aquest acord i signar tots els documents necessaris
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PUNT 18è.- Expedient 763/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
la Diputació de Tarragona per a la implementació de l’administració digital.
En el marc de les competències atribuïdes a les diputacions, d'acord a la Llei 7/1985,
del 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, es troba la prestació dels serveis
d’administració electrònica als municipis amb una població inferior a 20.000 habitants.
En aquest sentit, la tramitació electrònica dels procediments ha de constituir l'actuació
habitual de totes les Administracions, tant en la seva relació amb les persones
interessades com en la gestió interna i en els intercanvis d'informació entre diferents
organismes. Aquesta competència dona un pas ferm i decidit cap a la digitalització de
les administracions públiques, amb l'establiment de nous drets per als ciutadans que
comporten noves obligacions, entre d'altres, per als ens locals.
Per aquest motiu, la Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Assistència
Municipal (SAM), que té com a objectiu l’assistència als ens locals de la demarcació
amb menys recursos en aquelles matèries que són de la seva competència, i l’Àrea de
Coneixement i Qualitat han desenvolupat una plataforma de serveis digitals (ACTIO)
destinada als ens locals de la demarcació. Aquesta eina tecnològica pretén posar a la
seva disposició un instrument que inclou l'estandarització dels procediments
administratius dels ens locals, el mòdul de la funció interventora, així com aquelles
altres aplicacions que faciliten la tramitació electrònica, i també assegurar el
compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i qualsevol altra normativa relacionada amb l'administració
electrònica. Aquest canvi no és fàcil ni senzill ja que va associat a una nova visió
organitzativa i cultural, bàsica per a la bona governança i per facilitar serveis de
qualitat a la ciutadania.
ACTIO abasta un conjunt d’aplicacions tecnològiques, les quals permeten portar a
terme la gestió ordinària de l’ens. Disposa d’un doble funcionament: un gestor
documental i un tramitador automatitzat i compta amb una eina de suport eSAM-Actio i
un servei d’assistència i tutorització per part d’un equip especialitzat.
Respecte les competències dels Consells Comarcals, l’article 25.1.c del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, estableix que els correspon “Les que li deleguin
o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació
corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats
de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” En aquest sentit, el
Consell Comarcal del Baix Ebre presta els serveis de proximitat als ens locals en
matèria de suport informàtic.
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Per assegurar l’èxit del projecte i garantir la implementació complerta d’ACTIO, la
Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre, tenen la voluntat d’establir
una col·laboració en aquesta matèria
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Tarragona l’objecte del qual
és determinar i regular la col·laboració entre ambdues administracions en la
implementació de l’administració digital en els ens locals mitjançant la plataforma de
serveis digitals ACTIO.
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal signar tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord
PUNT 19è.- Expedient 766/2018. Aprovació, si s'escau, de la presa de
coneixement de l'informe de Sindicatura de Comptes, exercici 2016.
La Sindicatura de Comptes, el dia 25 de setembre del 2019 ha acordat aprovar
l’informe de fiscalització 16/2019, relatiu al Consell Comarcal del Baix Ebre, exercici
2016.
La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya,
d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats,
ha emès un informe de fiscalització relatiu al Consell Comarcal del Baix Ebre,
corresponent a l’exercici 2016.
L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització financera limitada del Consell Comarcal
centrada en la fiscalització de la liquidació del pressupost i la revisió del compliment de
la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions de
personal i de la contractació administrativa, corresponents a l’exercici 2016. Encara
que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2016, quan s’ha considerat
necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.
Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els
incompliments normatius detectats i les recomanacions sobre les millores en la gestió
de les activitats desenvolupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han posat
de manifest durant la realització del treball.
D’acord amb la Disposició addicional sisena de la Llei 27/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al
coneixement dels òrgans de govern del Consell Comarcal i se n’ha de fer publicitat en
la seu electrònica de la Corporació.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa Comarcal de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer. Posar en coneixement de la Corporació l’informe de fiscalització 16/2019,
relatiu al Consell Comarcal del Baix Ebre, exercici 2016, de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya.
Segon. Donar publicitat d’aquest informe en la seu electrònica de la Corporació.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al seu
coneixement

PUNT 20è.- Expedient 1824/2019. Aprovació, si s'escau, del 8è expedient de
modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2019.
Exposa el punt el Sr. Faura, President del consell comarcal.
En primer lloc demana la paraula el Sr. Roig, lamenta que quan van votar l’aprovació
dels pressuposts del Baix Ebre Innova que hi hauria una aportació addicional, així
com també lamenta que no se’ns va explicar aquest fet a la comissió informativa.
El Sr. Faura , li respon que no sabien que s’hauria d’aplicar aquesta modificació, i de
fet han hagut de prescindir de la figura del Gerent la qual cosa fa que estalviem uns
24.000 €.
Seguidament demana la paraula la Sra. Zaragoza, portaveu del grup de Junts, que diu
que votaran en contra ja que no poden votar per punts. Explica que no estan d’acord
amb l’apartat de les inversions, d’aquests 3.000 € que són per a equipaments per a
Ebreterra, i que són per solucionar problemes d’una sala de la planta alta que esta en
desús.
Li respon el Sr. Faura que no han trobar en cap dels pressuposts anteriors partides
per solucionar aquestes deficiències de manteniment.
Després de les intervencions dels consellers i conselleres, aquests voten el següent
punt:
Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent,
per a les que no existeix crèdit, i atès que es disposa de consignació pressupostària
suficient en altres aplicacions de despesa del pressupost corrent, per tot això es fa
necessària la modificació de crèdits núm. 8/2019 del pressupost en vigor, en la
modalitat de transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa
Considerant que es va emetre Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i per Intervenció s’informa la proposta de Presidència
Realitzada la tramitació legalment establerta, per tot l’exposat, després de conèixer la
proposta presentada per la Comissió Informativa de Governació i Hisenda, amb els
vots a favor dels 11 consellers comarcals del grup d’ERC, dels 2 consellers del grup de
Movem, dels 3 consellers comarcals del grup del PSC i del conseller comarcal del grup
de Ciutadans i amb el vot en contra dels 8 consellers comarcals de Junts, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2019 del
pressupost en vigor, en la modalitat de transferència entre aplicacions de diferent àrea
de despesa, d’acord amb el següent detall:
Transferència entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa
Transferències en augment
Aplicació Pressup.

Descripció

Euros

2019-011-91300

Amortització préstecs sector privat

11.500,00

2019-433-47000

Transferències Baix Ebre Innova

14.500,00

2019-439-22700

Contractacions externes PECT

6.000,00

2019-920-61200

Millores seu

1.400,00

2019-920-62600

Programari i equips informàtics

700,00
TOTAL DESPESES

34.100,00

Transferències en disminució
Aplicació Pressup.

Descripció

Euros

2019-432-62600

Inversions equipaments Ebreterra

1.400,00

2019-931-12100

Complement destí personal admin. Financera

7.700,00

2019-931-12101

Retribucions compl. personal admin. FInancera
TOTAL INCREMENTS

25.000,00
34.100,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
PUNT 21è.- Expedient 1782/2019. Aprovació, inicial, si s'escau, del pressupost
de l'exercici 2020 i documents annexos.
Presenta el punt el President del consell comarcal, el Sr. Xavier Faura, i també el
conseller d’Hisenda, el Sr. Gaseni.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que
diu que s’abstindrà a la votació, ja que és nouvingut en aquest món i ho ha tingut
temps per poder comparar amb els pressupostos d’altres anys.
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem,
que diu que donarà suport als pressupostos, que incrementen amb un 7€ els de
l’exercici 2019. Diu el Sr Jordan que són uns pressupostos equilibrats, uns
pressupostos en els que la partida més important és la de transferències corrents,
amb un increment d’un 5€ respecte a l’anterior, degut a les competències delegades
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per altres administracions, així com també en l’apartat de les despeses que de les
més importants són les despeses corrents i les de personals.
Afegeix el Sr. Jordan que la partida d’inversions previstes supera el 38€ a la de l’any
anterior, degut a les obres d’execució de l’obra de la via verda entre Tortosa i l’Aldea,
l’enllumenat de la via verda entre Tortosa i Roquetes i l’arranjament de l’estació de
Camarles per dedicar-ho a urgències socials.
Destaca també el Sr. Jordan el pressupost de la societat Baix Ebre Innova que hem
de recordar que dona servei al viver d’empreses, i si mirem tot el pressupost
consolidat que ascendeix als més de 18 milions d’euros que fa com ha dit
anteriorment el Sr. Gaseni, que sigui el 3r pressupost més important de les Terres de
l’Ebre.
Del pressupost destaca el Sr. Jordan 4 eixos, la inversió a la nova via verda, el servei
prestat a l’àrea de ensenyament, cultura i joventut, els serveis tècnics que es
prestaran als ajuntaments com el d’arquitectura i el d’informàtica, així com el foment, i
per últim el servei de foment d’ocupació davant de la situació econòmica que viu el
nostre territori.
Per finalitzar, el Sr. Jordan diu que aquest és el millor pressupost possible davant les
competències que té delegades d’altres administracions i que necessiten de
subvencions al ser una administració finalista que no pot recaptar impostos, són uns
pressupostos que van en la línia de donar el millor servei als ciutadans, dinamitzar el
territori, treball contra la despoblació i els millors serveis socials. Agraeix al grup polític
del PSC les serves aportacions, diu que algunes s’ha pogut incorporar, altres no però
durant l’any pressupostari les podem anar treballant., i altres no tenim les
competències per poder-les realitzar.
En tercer lloc, intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que exposa el
següent:
Han passat 5 mesos des de la constitució del nou govern del CCBE, en aquests 5
mesos: ERC i Movem no ens han volgut al govern, estem vivint una perllongació de la
moció de censura d’ERC i PDeCAT ara amb ERC i Movem .
El PSC ha estès la mà des del dia de la constitució en diverses ocasions: fent
oferiments per treballar conjuntament el pressupost, aprovant aquells projectes bons
per a la comarca gairebé en un acte de fe. Hem patit manca de procediment
administratiu en la tramitació i en els plens vostè mateix, Sr. President, ha reconegut,
amb les seves paraules, el talant col·laboratiu i de cooperació del nostre grup, però no
en fets.
Avui estem possiblement davant del ple més important en un mandat: el del
Pressupost, un ple que a qualsevol administració es prepara amb temps i es dona la
documentació i al informació detallada als alcaldes i als grups de l’oposició. Un ple on
prèviament s’ha dictaminat el pressupost en la Comissió Informativa amb tota la
documentació oportuna a l’abast de tothom, com és obligatori fer-ho a qualsevol
administració. Jo no sé si vostè, Sr. President, n’és conscient d’això. Jo no sé si vostè,
Sr. President, sap el que es porta entre mans. Jo no sé si vostè, Sr. President, és
conscient de la importància de la institució que presideix. Perquè ens està acostumant
massa sovint i des del primer moment a incorreccions, manca de dictàmens, punts
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deixats damunt de la taula. Li recordo que, en el darrer ple extraordinari, en què es van
aprovar un PECT i el conveni amb el Bisbat de Tortosa per salvar l’Arxiu Històric
Comarcal: no hi havia els dictàmens, no es va fer la junta de portaveus prèvia per
explicar-ho, i no teníem la documentació a temps, només per això podíem haver
demanat anul·lar el Ple. Però no ho vam fer. Vam votar a favor per responsabilitat.
Perquè el PECT s’havia d’aprovar, perquè és una inversió per al territori, i el conveni
amb el Bisbat era necessari perquè érem molts els que patíem per la continuïtat de
l’Arxiu als Reials Col·legis.
Ara estem davant de l’aprovació del pressupost d’un suposat govern progressista
d’ERC i Movem, però per a molts no ha canviat res, és el mateix que el govern de la
censura d’ERC i PDeCAT.
Bé, lo mateix no, pitjor, perquè ens porten a aprovació un pressupost que, el passat
dilluns dia 25 passa per la Comissió informativa d’Hisenda, el mateix dia que el CCBE
coorganitza un acte contra la Violència de Gènere. I a la comissió: no presenten cap
paper cap document, no hi ha ni dictamen, ni informe d’Intervenció cap resposta a les
nostres propostes (l’únic grup que n’ha fet, com sempre) A la comissió ens vam
abstenir en un acte de fe, tot esperant que en aquests dies vostè reaccionés i ens
oferís la possibilitat de poder treballar conjuntament en el pressupost, a darrera hora,
però fer-ho. Però no ha estat així, de fet, dimecres, després de convocar una roda de
premsa, em va trucar per explicar el pressupost però que em va deixar a meitat de
trucada per atendre als mitjans.
Com he dit, fins ara el nostre grup comarcal ha fet actes de fe, però ara s’ha acabat.
Creiem que ens mereixíem un altre tracte i que la institució es mereix més respecte.
Per això els avenço que el nostre vot als pressupostos que ens presenta el govern
comarcal per a 2020 serà negatiu.
Però que consti que nosaltres volíem votar a favor perquè nosaltres apostem pels
grans acords de territori, pel que representa el Consell Comarcal del Baix Ebre.
I perquè creiem que: un bon pressupost suposa un gran acord de territori, un bon
pressupost ha d’estar consensuat amb totes les forces polítiques, o com a mínim
donar-hi veu. un bon pressupost ha de respondre a les necessitats de la ciutadania,
plural i diversa, de tots i totes, i a la diversitat dels diferents grups polítics.
I també volíem votar a favor perquè sabem el que és governar aquest ens, tal i com
vam fer al llarg de tres anys, fins que els Republicans van trair la nostra confiança i,
amb una deslleialtat sense precedents, van trencar de manera injusta el pacte de
govern, emparant-se en temes purament ideològics.
Nosaltres ara podríem fer el mateix, però que consti que el nostre vot no serà contrari
per un tema ideològic, no.
Nosaltres no farem el que vostès ja han fet, no els hi posarem línies roges. No els hi
votarem en contra perquè vostès són independentistes i natros no ho som, perquè,
vostès han conduit a Catalunya a l’actual situació de crispació i divisió, d’aturada i
d’inactivitat, de desgovern a Catalunya.
Podríem fer-ho, però no, no ho farem. Nosaltres no ho farem així, nosaltres som un
grup responsable, estem aquí per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes del Baix
Ebre, per millorar la nostra comarca, que és del que hem de parlar, del Baix Ebre.
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Nosaltres votarem en contra perquè:
Vam fer propostes per millorar, però vostès no n’han fet cas de les nostres propostes,
ni tan sols s’han assentat a una taula per parlar-ne.
A diferència del que vam fer quan governàvem, nosaltres vam estudiar i incorporar les
propostes d’altres grups i, tot i així, algun grup va votar en contra.
Les nostres propostes eren poques però vetllaven per tots els pobles de la comarca
invertint en millores en tots: millores a la Via Verda i als seus accessos, inversió en
l’adquisició de més vehicles de transport adaptat per tal de que les rutes d’aquest
transport adaptat redueixin el seu horari, increment de les inversions generals en el
manteniment de la totalitat dels trams de la Via Verda. increment d’inversió en la
millora de la senyalització de la Via Verda, rehabilitació de l’edifici annex a l’estació de
Benifallet, a la Via Verda, i implementació del Centre d’Interpretació de la Via Verda a
dit edifici, millora dels accessos a l’estació de Benifallet de la Via Verda i des de la
carretera C-12, creació d’àrees d’esbarjo i picnic a l’entorn de l’estació d’Aldover a la
Via Verda, identificació, musealització i posada en valor d’elements puntuals i
singulars a la Via Verda, corresponents a l’època de la seva construcció.

Propostes corresponents a despesa ordinària pel que fa a la Via Verda i a temes
culturals i de promoció. Foment i dinamització de la Via Verda amb actuacions i
activitats específiques. Increment de les partides destinades a activitats pròpies
promoció cultural. Increment de l’aportació a l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre
per activitats culturals. Dotació de personal de suport a l’Arxiu Històric Comarcal del
Baix Ebre. Dotació de personal tècnic per reimpulsar el Centre Ebre Terra
O bé, que vostès es replantegessin la Reincorporació al pressupost de partides
corresponents a: Capítol 2: activitats culturals de l’ens, Capítol 4: subvencions
nominals a esdeveniments culturals i de promoció com Ebre Terra de Vent, Ebre
Dansa o Art&Tour.
I també que el pressupost contempli: Les compensacions per desplaçament dels
consellers de fóra de Tortosa, per les seves assistències a ens col·legiats. I pel que fa
a aquest punt, suposa que els seus diputats provincials, senadors i diputats al Congrés
ja han renunciat a aquestes compensacions. Suposo que vostè també ha renunciat a
les compensacions per desplaçaments en el seu càrrec com a president de l’ens.
Miri, aquestes mesures sense consensuar provoquen rebuig cap a la capitalitat de
Tortosa.
Aquella gent que no disposa de recursos econòmics de família o professionals no es
pot implicar en política.
Aquí els consellers no venim a treballar, venim a exercir la representació democràtica
dels que ens han escollit.
I sobta que un govern progressista apliqui aquesta mesura.
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La seva resposta és que hi ha coses que les fa la Generalitat, d’altres ja es faran o bé,
com va dir el president de la Comissió, Sr. Gaseni que hi ha una quantitat de 60.000 €
i que ja anirem parlant durant l’any.
A més cal afegir manca de Transparència en la tramitació del seu pressupost, sense el
corresponent calendari adequat, eEstem aprovant el pressupost a data 29 de
novembre per a que no s’hagi de prorrogar, però a costa d’una nefasta planificació per
part del govern, a corre cuita i sense l’opinió dels grups de l’oposició.
Es fa una comissió i un consell d’alcaldes el dia 13, presentem les propostes abans del
dia 20 i no ens diuen res, es dictamina el dia 25 sense documentació i passant el rodet
i ara es porta a aprovació al ple, facilitant-nos la informació gairebé 72 hores abans.
La conclusió és que no s’ha visualitzat un treball per part del govern comarcal, ni
tampoc la voluntat d’informació, transparència i consens que hauria de primar en el
procés d’execució del pressupost de l’ens comarcal, independentment si després ens
entenem o no. I no s’hi valen excuses de mal pagador, ja que la responsabilitat d’això
és absolutament política i gens tècnica, és seua, Sr. President.
Creiem que el seu pressupost per 2020 no respon a la realitat de l’ens i no és creïble
Havent analitzat el pressupost aprovat de 2019, l’estat d’execució a data 30/09/2019 i
el projecte de pressupost que ens presenten, Sr. President, jo si que faig els deures i li
puc assegurar que aquest pressupost no es pot aprovar.
I no es pot aprovar perquè:
No s’ha creat al capítol 5 la preceptiva partida corresponent al Fons de Contingència,
per la qual cosa no podrà aplicar l’increment addicional de les retribucions del personal
tal com estableix l’acord regulador de la resolució de 22 de març de 2018. És que no
pensa pagar al personal allò que és de llei?
Continuo, les dotacions corresponents a les despeses de personal no contemplen
possibles variacions que puguin ocasionar l’acord regulador de les condicions de
treball que està en fase de negociació. Que per cert, després de dos anys encara no
han estat capaços de tancar els serrells quan tothom sabem que feia falta molt poc.
No s’han tingut en compte tampoc les variacions derivades de la valoració de llocs de
treball que s’estan realitzant. Valoració que encara no ha finalitzat, després de 2 anys.
Així mateix, actualment hi ha personal amb la consideració d’indefinit no fix, que
desenvolupa tasques finançades per programes del SOC i que no s’ha previst què
passarà en cas de finalització dels programes, si continuaran o s’hauran d’acomiadar.
En aquest sentit és l’únic en el que podem dir que el seu pressupost és arriscat. Però
continuo...
Tal i com he pogut comprovar amb l’estat d’execució del pressupost, les partides
corresponents a despeses de funcionament de la Corporació estan per sota de la
despesa real de l’exercici de 2019. Algunes despeses no productives continuen sent
clarament insuficients, com ja va passar l’any passat, amb el seu mateix pressupost.
I posarem alguns exemples:
La partida de gestió de l’Arxiu Històric, que ja supera els 9.300,00 €, està
pressupostada en 5.000,00 €.
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La partida de manteniment de l’edifici, que ara supera els 8.400,00 € , amb 6.000,00 €.
El mateix passa amb consum de fotocòpies, que ja supera els 4.250,00 € i resta igual,
amb 3.000 €.
Això només són alguns del exemples, dels molts que podríem dir-los que aquest
pressupost no és creïble. Que no ens el creiem.
Pel que fa a les subvencions, el pressupost s’ha subjugat a la Diputació de Tarragona
amb accions com l’enretirada de subvencions per arranjament de camins als pobles a
canvi de 70.000 €, perdent la possibilitat d’aglutinar esforços entre els municipis
davant d’un consentiment de recentralització cap a Tarragona, vostès ERC estan
recentralitzant.
Un pressupost que ha suprimit les subvencions a entitats per organitzar
esdeveniments com Ebre Terra de Vent, Deltebre Dansa o Art&Tour.. És cert que hi ha
una partida per a subvencions, però aquesta no s’ha vist incrementada i és per a tots i
està topada, pel que caldrà fer un pla estratègic de subvencions per veure quines
s’atorguen.
I per acabar, com ja he dit, no s’han contemplat les compensacions per desplaçament
dels consellers i conselleres dels pobles, am,b el que complir amb les seves
obligacions els hi suposa una despesa que fins ara era coberta.
I tot això a tall d’exemple, no entrarem més perquè ja queda demostrada la manca de
gestió ordinària del govern de l’ens comarcal.
I diem que no és creïble perquè ho han demostrat amb la gestió del pressupost de
2019, a diferència de la bona herència que vam deixar en lla gestió del pressupost de
2017 el govern de progrés Republicans – Socialistes, i tal com va passar amb el
govern ERC - PDeCAT vostès no han estat capaços de gestionar amb un control
exhaustiu de les despeses ordinàries de funcionament no productives tal com hem vist
en l’anàlisi que acabo de fer.
Ara, com podem creure que aquest pressupost és realista si, tal com hem vist al
2019?:
No controlen les despeses.
No han estat capaços de tancar l’acord regulador de les condicions de treball amb tot
un any, quan només feia falta tancar uns serrells.
Ens han fet entrar en un Pla Econòmic Financer amb tot el que suposa, entre altres
que el personal haurà de fer 37,5 h setmanals enfront de les 35 h actuals. I tot degut a
u incompliment de l’estabilitat i de la regla de la despesa.
I per acabar, si bé és cert que el Consell Comarcal és un ens amb un pressupost
gairebé totalment finalista, amb una correcta i adequada gestió i aplicant polítiques per
obtenir recursos, de contenció i d’optimització de la despesa, es pot prestar un gran
servei a la ciutadania de la comarca, en definitiva amb treball, treball i més treball es
pot fer una bona gestió tal i com hem fet els i les socialistes.
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Del seu suposat govern progressista esperàvem: una tramitació transparent, una
aposta pel consens i treball conjunt pel bé de la comarca, un pressupost realista i no
una continuació dels errors del govern d’ERC en el mandat anterior.
En canvi, el pressupost que vostès presenten no respon a aquests objectius i, per tant,
per tot l’exposat anteriorment, el nostre vot serà contrari al pressupost de 2020.
Per tant, Sr. President, l’Insto a que assumeixi els seus errors, esmeni la plana i
recondueixi la situació i, com sempre, si és així, als i les socialistes ens tindrà al seu
costat.
El Sr. Faura, li respon que pareix que això sigui un debat de política General i li
recorda que només fa 5 mesos que n’és el President, i que el Sr. Roig ha reiterat
diverses vegades la voluntat d’entrar a formar part del govern del consell, el que no
entén, és que si tant dolents són perquè segueix insistint amb aquesta voluntat.
Pel que fa a la manca de procediment administratiu en els plens del consell, li exposa
que com ja saps, són dos casos puntuals que van haver de ser tractants en plens
extraordinaris i que la documentació va arribar 24 hores abans en un, i durant el
mateix mati en l’altre, i que eren punts importants que no és podien deixar perdre ni es
volien deixar perdre.
Per les queixes de no haver introduït les seves aportacions, li reitero les paraules del
Sr. Jordan, algunes les hem incorporar, altres com ja sabia no són competències
nostres i evidentment no s’han pogut incorporar, i les que no hem incorporar
estudiaran si les poden incorporar durant l’any pressupostari, el que si li voldria indicar
és que les esmenes s’han de fer en temps i forma i vostè Sr, Roig, a les seves
propostes ni va indicar l’import ni la partida a la que feien referència, i amb els anys
que porta vostè en política i els pressupostos amb els que ha treballant és un error que
no hauria de fer.
Pel que fa a les subvencions que vostè ha dit, estem treballant amb una altra forma de
subvencions amb els temes culturals, i que podran demanar la subvenció dintre de les
subvencions per activitats d’interès comarcal, però que estan oberts a estudiar les
propostes que durant l’any pressupostari els hi puguin arribar i si cal subvencionar-les,
s’ha de treballar d’una altra manera que creiem que és millor i més oportú fer-ho.
Sobre el tema de les subvencions als camins municipals, precisament avui s’ha
aprovat els pressupostos de la Diputació de Tarragona que preveu aquesta forma de
pagament, i que precisament el vostre grup ha aprovat aquests pressupostos.
S’incrementa un 5% la subvenció per l’arranjament de camins municipals i em
comprometo a lluitar per a que sigui un 10%.
Respecte al que ha dit sobre el conveni col·lectiu que encara no s’ha aprovat, li
recordo que al seu mandat tampoc es va aprovat, i tenim previst l’increment del 2%
que podria pertocar al pressupost que hem presentat.
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup Junts, que diu que no
votaran a favor d’aquests pressupostos, afegeix que és coneixedora del tema de les
subvencions de camins, però no compartim que sigui així, ja que serà una subvenció
abonada directament als ajuntaments i no és la millor solució.
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Tampoc estem d’acord amb que a la partida de les subvencions hagin desaparegut les
subvencions directes com a Deltebre Dansa o a Ebre Terra de Vent, tal com a dit
vostès es podran presentar dintre de les subvencions d’interès comarcal, i segurament
ho faran en temps i forma correctes, però si la partida de 20.000 € ja és prou curta per
abastir la gran quantitat de subvencions que s’hi presenten, encara ho serà més si
aquestes dues ho han de fer dintre d’aquests 20.000 €.
Tampoc li podem votar a favor perquè s’ha eliminat les inversions a equipaments a
Ebreterra, i baixa la partida de la difusió, és un edifici que ens va costar 1,5 milions
d’euros i necessita que s’hi dediquin més inversions i difusions.
Tampoc veiem correcte l’increment dels 150.000 € a la partida de la gestió de residus,
però que acabarà revertint sobre els ajuntaments, i aquests ja van prou amb l’aigua al
coll.
Respecte al que ha dit el Sr. Jordan de l’increment de les inversions, li vol recordar,
que aquestes inversions són possibles pel fet que els governs anteriors ja les havien
iniciat.
I per finalitzar la seva intervenció, la Sra, Zaragoza recorda al Sr. President que quan
els va plantejar el fet de retirar les dotacions a desplaçaments del consellers ho van
acceptar, tot i que creu que es discriminatori pels consellers i conselleres que no són
de Tortosa, però que ho havien acceptat, tot i que ara voldria que li digues on es
destinaran aquests 9.000 € que s’estalviaran.
El Sr. Faura, President del consell li respon a la Sra. Zaragoza, que pel que ha dit de
les subvencions no pot contemplar ni incloure les subvencions nominals, per evitar que
siguin subvencions arbitraries i ens puguin senyalar a membres del govern per donar
subvencions arbitraries, però caldrà fer un protocol per aquest tipus de subvencions.
Sobre els equipaments d’Ebreterra, hi ha una partida pressupostaria d’inversions en
matèria de turisme, i són entre altres coses per donar solucions a l’edifici d’Ebreterra.
Aquest edifici té una utilitat que ha quedat desfasada, i he mirat aquests dos últims
anys i a la planta de dalt no va gairebé ningú, en canvi hi ha uns costos
d’assegurances i de subministrament continuat d’energia.
Pel que fa al tema que diu dels residus, parlo amb el tècnic i em diu que s’ha de
pressupostar això i evidentment faig cas al que diu el tècnic i prenem aquesta decisió.
Finalment pel tema de la remuneració als consellers dels desplaçaments, només dir-li
que no s’han retirat els desplaçaments que els diferents consellers i conselleres fan en
representació del consell comarcal, però si els que fan per venir aquí, ja que el consell
és el seu centre de treball i que potser aquesta despesa les haurien d’assumir els
propis ajuntaments ja que com ja saben el càrrec de conseller comarcal bé assumida
per ser regidor o regidora als seus respectius ajuntaments.
La Sra. Zaragoza li respon, tot recordant-li que el que ha dit ella és que si aquestes
entitats que tenien una subvenció directa s’han de presentar a la partida dels 20.000€
per a associacions que realitzin activitats d’interès comarcal aquests diners quedaran
en res i no podran donar resposta a totes les demandes que es presentin.
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Sobre la partida en inversions a turisme, són inversions que van destinades a totes les
àrees de turisme com la via verda, el carrilet, etc. I ella el que destaca és que no hi
hagi una partida destinada exclusivament al centre d’Ebreterra.
I li diu que esperava una resposta més concreta sobre els 9.000€ d’estalvi dels
desplaçaments dels consellers i conselleres, com per exemple que es destinaries a
propostes socials.
El President dona un segon torn de paraules,
Primer intervé el Sr. Castañeda que diu que menys mal que s’aprovarà el pressupost,
sinó el Sr. Roig gastaria aquests 9.000€ d’estalvi en desplaçaments per beure aigua.
En el seu torn, el Sr. Jordan, agraeix l’abstenció del grup de Ciutadans, i també a
Junts i al PSC pel seu suport per treure la partida de les despeses dels
desplaçaments.
El Sr. Jordan li diu a la Sr. Zaragoza que les inversions que estan previstes
evidentment que són fruit del treball dels governs anteriors, però que els governs
anterior ja les haurien d’haver executat i al no fer-ho s’ha de donar pressa per
executar-ho.
Al Sr. Roig, li diu que celebra que parli de govern progressista però li agradaria que ho
fes extensible a altres administracions properes. Li diu que vostè com ja li he dit
abans, va fer uns propostes que han pogut ser ateses, i altres no perquè no tenim les
competències, com per exemple la proposta de millora d’accés a la Via Verda de
Benifallet, vostè hauria de saber que és una competència de la conselleria de Territori
de la Generalitat, i que no fa molt ja anunciat que portarà a terme aquesta millora que
proposta, altres propostes que depenen del suport i subvencions d’altres
administracions com la que proposa de compra de vehicles adaptats, aquesta
proposta s’està treballant amb la conselleria de Benestar Social, i si s’inclou la
proposta dintre del contracte programa podria ser possible. Una altra proposta, la de
millorar la senyalització de la via verda, com ja sap executarem les obres de la via
verda del carrilet, i un cop finalitzi aquesta execució millorarem la senyalització de la
via verda per a que tot el tram de via verda del Baix Ebre tingui la mateixa
senyalització.
Demana també el Sr. Roig, un centre d’interpretació de la via verda a l’estació de
Benifallet, i voldria saber quants centre d’interpretació hi ha tancats a la nostra
comarca.
Pel que ha dit sobre les subvencions nominals, no s’han incorporat perquè volen
millorar la manera de fer-ho, per ser més transparents i que també tinguin accés altres
entitats.
Altres propostes que ha fet i si consten al pressupost, manteniment de la via verda
21.000 €, 5.000€ en pals de fusta i 90.000 € per la instal·lació elèctrica entre la via
verda de Roquetes a Tortosa. Més personal a l’arxiu històric, hi ha creada una plaça
de tècnic i hi haurà un lloc més provinent d’un pla d’ocupació, així com també al centre
d’Ebreterra, en la incorporació de dos auxiliars administratius també d’un pla
d’ocupació per donar servei de dilluns a diumenge cosa que ara no es podia fer.
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Som un govern de mà estesa, però han de ser conscients que portem poc temps al
govern i que hem de posar en valor aquests pressupost, que com hem dit abans, és el
3r pressupost més alt de les nostres Terres.
Pren la paraula el portaveu del grup comarcal del PSC, el Sr. Roig, que li diu que al
contrari del que es pugui pensar, li té moltíssim de respecte, i el fet que faci
aportacions que no comparteixi, o que ell no comparteixi accions de govern no vol dir
que l’estigui atacant.
Sobre la manca de procés administratiu en els punts que ha destacat abans, li
remarca que ni tan sols hi havia fet els dictàmens dels punts d’aquets plens
extraordinaris que ha fet referència abans, i que pot vestir-ho com vulgui però és falta
de treball administratiu per part del govern, ja que hi ha temes que ni tant sols s’havien
parlat en Junta de Portaveus.
El consens del que parlen és la voluntat de volen treballant conjuntament alguna
proposta, per tal d’arribar a consensuar cal l’esforç de tots, sinó, no hi ha consens
possible.
El que no li acceptaré, li recrimina al Sr. Faura, és que digui que s’han comès
irregularitats en l’atorgament de les subvencions directes, ja que tant el govern al qual
hi vam participar nosaltres, com els govern del vostre color polític com el governs de
Junts s’han donat a aquestes dos empreses que fan espectacles únics, i tant dret té
vostre en treure-les com jo en demanar-les, però li remarco que no s’ha comès cap
irregularitat.
Sobre el tema de les propostes li diu que ha sigut molt poc temps per presentar
propostes, i els diu que no han tingut en compte cap de les propostes presentades.
Li diu al Sr. Faura que pot preguntar a antics companys seus com treballadors de la
casa les polítiques que va portar a terme quan va estar al govern i quan va ser
president, de les nombroses actuacions beneficioses que va realitzar per al consell
comarcal.
El Sr. Faura, li diu que el tema de les subvencions no s’ha actuar correctament, no que
hi hagi irregularitats, però que s’ha de fer d’aquesta manera per dret no per voluntat.
Finalment intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que
intentaran que aquests 60.000 € que hi ha a la partida de inversions en turisme és
dediqui exclusivament a Ebreterra, remarca la Sra. Fabra que només fa 5 mesos que
han arribar al govern, i treballen aquest tema dia a dia, i que s’han trobar un conveni
signat a l’any 2012 amb l’antic president del consell, el Sr. Lluís Soler on es trobava
blindat l’ús de l’edifici i que els impedia fer res més.
Han treballat però per poder fer una valoració de les despeses com les gotelleres,
vidres que s’han trencat i altres coses que han fet valorar per una empresa, que els ha
pressupostat els desperfectes per un valor aproximat de 10.000 €.
Ara treballen per treure aquest blindatge en l’ús de l’edifici i busca activitats que
aportin inversions al centre, i que no tot siguin només despeses, això sí, remarca que
ara el que han invertit ha estat en posar un punt d’aigua calenta per portar a terme en
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les condicions optimes els cursos de cuina. Torna a repetir que intentarà que aquests
60.000€ de la partida de turisme sigui integra per al centre d’Ebreterra.
I diu que tal com ha fet constar el conseller el Sr. Jordan esta previst la incorporació de
dos persones més a les que ja hi ha per donar un servei de dilluns a diumenge.
Un cop finalitzades les intervencions els consellers i conselleres presents voten el
següent acord:
Format el Pressupost General del Consell Comarcal del Baix Ebre corresponent a
l'exercici econòmic 2020, així com, les seves bases d'execució i la plantilla de personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la Intervenció comarcal.
Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària del qual es desprèn que la situació és d’estabilitat pressupostària i de
compliment de la regla de la despesa d’acord amb el pla econòmic financer aprovat
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda, amb els vots a favor dels 11 consellers
comarcals del grup d’ERC i dels 2 consellers del grup de Movem, amb el vot en contra
dels 8 consellers comarcals de Junts, dels 3 consellers comarcals del grup del PSC i
amb l’abstenció del conseller comarcal del grup de Ciutadans el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal del Baix
Ebre, per a l'exercici econòmic 2020, juntament amb les seves bases d'execució, i el
resum de la qual per capítols és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

18.264.138,17
17.137.540,11
5.989.957,31
10.378.751,99
9.000,00
759.830,81

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

1.126.598,06
1.126.598,06
35.000,00
5.000,00 €
30.000,00 €
18.299.138,17
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ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

18.071.081,09
17.163.720,11
234.737,80
16.904.182,31
24.800,00
907.360,98
907.360,98
228.057,08
5.000,00
223.057,08
18.299.138,17

El Pressupost de la Corporació ascendeix a 18.050.368,17 €
El Pressupost de Baix Ebre Innova ascendeix a 248.770,00 €
SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General, les bases d'execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de
la Província i tauler d'anuncis del Consell Comarcal, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti
cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com al Departament de
Vicepresidència i Economia de la Generalitat de Catalunya.

PUNT 22è.- Expedient 1277/2019. Aprovació, si s'escau, de la proposta de
modificació de l'horari de les sessions plenàries ordinàries.
L’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l’article 11 del
Reglament Orgànic Comarcal, disposen que cal establir la periodicitat i l’horari de les
sessions plenàries de caràcter ordinari.
Vista la normativa exposada, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de
data 19 de juliol de 2019, va acordar que el Consell Comarcal del Baix Ebre celebraria
les seves sessions plenàries de caràcter ordinari el darrer divendres de cada mes, a
les 13.30 hores, excepte el mes d’agost, en què no es preveu la celebració de sessió
ordinària.
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Hores d’ara, s’ha considerat adient la modificació de l’horari establert per a les
sessions plenària, per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la
presidència, amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals del grup d’ERC i dels 2
consellers del grup de Movem, i amb l’abstenció dels 8 consellers comarcals de Junts,
dels 3 consellers comarcals del grup del PSC i del conseller comarcal del grup de
Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre celebrarà les seves sessions plenàries de
caràcter ordinari el darrer divendres de cada mes, a les 14.00 hores
Segon. Es manté la disposició que si la data corresponent fos festiva o concorri alguna
circumstància excepcional o imprevisible que impossibiliti el seu compliment, la
presidència determinaria una altra data, sense que això faci variar el caràcter ordinari
de la sessió.
PUNT 23è.- Expedient 1867/2019. Moció del grup comarcal del PSC Candidatura de progrés al CCBE amb motiu del dia 25 de novembre, dia
internacional contra la violència de gènere.
Aquest punt no s’ha arribar a debatre, ja que tots els partits polítics que formen part
del Ple han acordat subscriure la lectura del manifest sobre la violència de gènere del
primer punt.
PUNT 24è.- Expedient 1866/2019. Moció del grup comarcal del Ciutadans-Partit
de la Ciutadania (C'S) per a crear un conveni entre la URV, diferents
administracions i mitjans de transport públic.
Presenta el punt el Sr. Castañeda, proposant de la moció.
En primer lloc intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem que diu
que votarà a favor de la moció presentada, ja que el tema de la mobilitat, és un tema
pendent al nostre territori.
Segueix dient que el consell comarcal ha de posar en relleu a la taula de mobilitat
aqueta problemàtica i que els ha fer buscar una solució per aqueta problemàtica. Diu
que la taula de mobilitat no és la eina ni la solució que mereix el territori, però que és
la única que tenim, i que tot i que no tingui competències per fer-ho, vol que des del
consell es traslladi aquesta necessitat de buscar solucions.
En segon lloc intervé el Sr. Roig que exposa el següent:
Estem d’acord amb la proposta que planteja en tant en quant és de tots coneguda la
problemàtica amb el transport públic a les Terres de l’Ebre.
És evident que facilitar el transport públic a les universitats és una manera d’apostar
pel territori i per apropar la universitat a tothom.
En qualsevol cas, cal solucionar la problemàtica amb el transport, i això ho ha de fer la
Generalitat, que és qui contracta directament els serveis de transport.
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Per aquest motiu, en el seu moment el PSC ja vam demanar la creació d’una Autoritat
Territorials de Mobilitat (ATM), entenent que aquests són ens de gestió i participació
en la determinació de la mobilitat en un determinat territori de Catalunya.
La Generalitat no ho ha fet, però, tal com diu la moció complementària, si que es va
posar en marxa la Taula de Mobilitat a l’Ebre, que pot influir en temes de mobilitat però
no és un òrgan de deliberació de la política del transport i la mobilitat al territori com
són les ATM’s que fan que les decisions s’hagin de consensuar entre la Generalitat i
els ens locals que en formen part (Ajuntaments i Consells Comarcals).
Actualment tant el Camp de Tarragona, com les àrees de Lleida i Girona disposen
d’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) i Barcelona disposa d’una Autoritat de
Transport Metropolità pròpia donada la realitat diferenciada de l’àrea metropolitana, pel
que, una vegada més, la Generalitat relega a les Terres de l’Ebre.
Així mateix la Llei 21/2015 de finançament del Sistema de Transport Públic de
Catalunya, estableix el Sistema Tarifari Integrat (SGIT), per fer efectiu l’accés a un
transport públic assequible, i que està directament relacionat amb la demanda que fa
vostè, Sr. Castañeda, a la seva moció, en el sentit d’adequar els preus dels bitllets a
les possibilitats econòmiques dels estudiants.
S’ha demostrat sobradament que les Autoritats Territorials de Mobilitat (ATM), els
plans directors i els Sistemes de Gestió de la Integració Tarifària (SGIT) són una eina
vàlida per a la gestió i coordinació del transport públic, que reverteix directament en el
benefici de l’usuari.
Tot i això, a les Terres de l’Ebre, l’àrea de Lleida i les Comarques Centrals no serà
possible una correcta implantació del SGIT si abans no s’aproven els respectius plans
directors i es posen en funcionament les ATM.
Donat que la Taula de Mobilitat Sostenible es reunirà el proper 4 de desembre,
recolzem la proposta i empoderem al president per tal de que: defensi aquesta
proposta davant de la Taula i aconseguim un apropar la universitat gràcies al transport
públic.
Reclami la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de l’Ebre per intentar solucionar
els molts problemes que tenim amb el transport a les nostre terres.
Per tant, per tot allò exposat, el nostre vot serà favorable a la seva proposta.
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarca de Junts, que
anuncia que el seu grup votarà a favor de la proposta presentada, reconeix que és una
problemàtica al territori, que fa temps que s’està intentant millorar sobre aquest tema i
s’han fet passes per solucionar-ho però encara no són suficients.
Hi ha problemes de connexió entre els municipis de la comarca i Tortosa, tot i que fa
un temps que s’ha millorat amb el preu dels autobusos que ha passat de mes de 3 €
del trajecte de Camarles a Tortosa a 1 € actualment.
La Sra. Fabra, portaveu del grup d’ERC, diu que votaran a favor de la proposta.
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Un cop els consellers i conselleres presents han exposat els seus arguments, voten la
següent proposta:
Atès que m'he assabentat de l'existència d'una taula de mobilitat d'àmbit territorial de
la qual formen part diferents administracions incloent els Consells Comarcals de les
Terres de l'Ebre, demano aprofitar aquesta taula per poder dur a bon port totes les
reivindicacions del col·lectiu universitari del campus Terres de l'Ebre que penso que en
la mesura de les nostres possibilitats és el nostre deure com a servidors públics fer la
vida més senzilla als nostres conciutadans i al mateix temps potenciar i fer més
atractiva la nostra URV.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta pel grup comarcal de Ciutadans, i
amb unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
Primera.- Que en la propera reunió de la taula de mobilitat, el representant del Consell
Comarcal del Baix Ebre, promogué la creació de rutes de bus o la adaptació de les
existents des de les diferents poblacions de les nostres comarques en parada al
campus de la URV Terres de l’Ebre en horaris compatibles amb el horaris lectius de
l’alumnat, i a un cost econòmic assumible per la economia dels estudiants.
Segon.- Crear al Consell Comarcal una comissió de seguiment d’aquesta proposta,
integrada per representants dels diferents partits, a fi de incidir tant en la taula de la
mobilitat, com a la URV, com a les diferents administracions implicades, perquè a que
es porti a terme la creació d’aquestes línies de transport públic en benefici dels
estudiants del campus.
PUNT 25è.- Propostes d’urgència.
A)
Aprovació si s’escau, de la proposta d’addenda dels conveni vigents per
a l’execució de diversos projectes així com la modificació dels imports de
finançament de les despeses de gestió i la pròrroga de la vigència dels convenis
signats dels següents Projectes:
AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE DELTEBRE I MILLORES DEL SANEJAMENT DEL
MUNICIPI
ALTERNATIVES DE SANEJAMENT EN ALTA DE LES URBANITZACIONS DEL
NORD DE L’AMETLLA DE MAR I EL NUCLI DE L’ALMADRAVA (TM
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS NUCLIS D’ALDOVER I XERTA
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CAMPREDÓ
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE BITEM I COLONIA GASOL
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El Ple del consell acorda amb unanimitat dels consellers i conselleres presents,
l’aprovació de la urgència
B)
Aprovació si s’escau, del nomenament dels representants del consell
comarcal a la Junta General i al Consell d’Administració de SAGESSA.
El Ple del consell acorda amb unanimitat dels consellers i conselleres presents,
l’aprovació de la urgència i debaten aquest punt.

URGÈNCIA A- Aprovació si s’escau, de la proposta d’addenda dels conveni
vigents per a l’execució de diversos projectes així com la modificació dels
imports de finançament de les despeses de gestió i la pròrroga de la vigència
dels convenis signats dels següents Projectes:
AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE DELTEBRE I MILLORES DEL SANEJAMENT DEL
MUNICIPI

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar el 25 de
juny de 2019 un conveni de col·laboració per a la redacció de l'estudi «Alternatives
d’Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del municipi» CV19000236, amb
vigència fins el 31 de desembre de 2019, i amb un import màxim a finançar per l’ACA
per a l’execució de l’actuació objecte del conveni de 45.700,00 € (IVA exclòs), anualitat
2019
El Consell Comarcal del Baix Ebre va sol.licitar el finançament de les despeses
indirectes relacionades amb les tasques inherents al desenvolupament de l'objecte del
conveni.
D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV19000236, en cas que
el Consell Comarcal justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis
anuals de certificació dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la
justificació i proposar la tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del
termini de vigència mitjançant la signatura d’una addenda amb les noves condicions
que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels convenis
per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb
anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi
CV19000236, de 25 de juny de 2019.
Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que
genera la necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses
indirectes) en compliment de la garantia genèrica de finançament dels sistemes
públics de sanejament establerta per l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari
subscriure una Addenda que reguli les noves condicions, per la qual cosa, després de
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conèixer la proposta presentada per la presidència, i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni per a la finalització de la redacció de l’estudi
“Ampliació de l’EDAR de Deltebre i millores del sanejament del municipi»
CV19000236, d’acord amb el següent contingut:
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA FINALITZACIÓ DE LA
REDACCIÓ DE L’ESTUDI «AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE DELTEBRE I MILLORES DEL
SANEJAMENT DEL MUNICIPI» CV19000236
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Santmartí, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
(en endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal
43500, amb NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències
atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de l’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data
XXXXXXX.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP 08036) i NIF
Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny,
d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel
qual s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest acte per l’aprovació
del present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA número 204.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant
en la representació que els correspon,
EXPOSEN

I.- El 25 de juny de 2019 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a la redacció de
l'estudi «Alternatives d’Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del municipi»
CV19000236, que estableix la seva vigència fins el 31 de desembre de 2019, i els imports
màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni, disposant el
seu abonament segons els imports i les anualitats següents: 2019: 45.700,00 € (IVA exclòs).
II.- En data de 21 novembre de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita el
finançament de les despeses indirectes relacionades amb les tasques inherents al
desenvolupament de l'objecte del conveni..
III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV19000236, en cas que el
CCBE justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació
dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la
tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la
signatura d’una addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article
49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la
possible pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de
mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
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IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les anualitats
pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi CV19000236, de 25 de juny
de 2019
V.- Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que genera la
necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses indirectes) en compliment
de la garantia genèrica de finançament dels sistemes públics de sanejament establerta per
l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es
regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda la modificació dels imports de finançament de les despeses
de gestió (depeses indirectes) i la pròrroga de la vigència establerts en el conveni de 25 de
juny de 2019.
L’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per l’adjunt a
Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves anualitats i
el termini de vigència exposats a continuació.
Segona. Modificació de les anualitats i dels imports atorgats.
Es modifiquen les anualitats i els imports establerts al Conveni CV19000236, de 25 de juny de
2019, en el sentit següent (IVA exclòs):
Anualitat:

2019

2020

TOTAL

Redacció de l’estudi

45.000,00 €

-€

45.000,00 €

Despeses indirectes

700,00 €

5.500,00 €

6.200,00 €

45.700,00 €

5.500,00 €

51.200,00 €

TOTAL:

Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la
signatura de la present Addenda. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació
raonada, sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i
podrà realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats
proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la
despesa autoritzada pel Consell d’Administració i de la vigència del conveni.
Tercera. Pròrroga del termini de vigència
El termini de vigència del Conveni amb codi CV19000236, de 25 de juny de 2019 es prorroga
quatre anys, fins el 31 de desembre de 2023, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la
LRJSP.
Quarta. Publicitat de l’Addenda
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la
resta de normativa aplicable, la present Addenda s’ha de publicar al DOGC i al web de
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Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal
de la Transparència.
Cinquena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb l’ACA.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa,
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut de la present
Addenda, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Ter
ritori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Ter
ritori/manual_ACA.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/

Sisena. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni CV19000236 de data 25 de juny de 2019.
I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada en el
corresponent certificat electrònic.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
ALTERNATIVES DE SANEJAMENT EN ALTA DE LES URBANITZACIONS DEL NORD
DE L’AMETLLA DE MAR I EL NUCLI DE L’ALMADRAVA (TM VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE L’INFANT

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar el 25 de
juny de 2019 un conveni de col·laboració per a la redacció de l'estudi «Alternatives de
sanejament i depuració de les urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de Mar i el nucli de
l'Almadrava (T.M. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant). Fase I» CV19000105, amb
vigència fins el 31 de desembre de 2019, i amb un import màxim a finançar per l’ACA
per a l’execució de l’actuació objecte del conveni de 54.798,00 € (IVA exclòs),
anualitat 2019
El Consell Comarcal del Baix Ebre va sol.licitar el finançament de les despeses
indirectes relacionades amb les tasques inherents al desenvolupament de l'objecte del
conveni.

69

D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV19000105, en cas que
el Consell Comarcal justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis
anuals de certificació dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la
justificació i proposar la tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del
termini de vigència mitjançant la signatura d’una addenda amb les noves condicions
que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels convenis
per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb
anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi
CV19000105, de 25 de juny de 2019, ja que atès el desenvolupament dels terminis de
contractació administrativa, no es podrà donar compliment als imports anuals de
certificació dins el període de vigència del present conveni.
Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que
genera la necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses
indirectes) en compliment de la garantia genèrica de finançament dels sistemes
públics de sanejament establerta per l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari
subscriure una Addenda que reguli les noves condicions, per la qual cosa, després de
conèixer la proposta presentada per la presidència, i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda de modificació dels imports de finançament de les
despeses de gestió (despeses indirectes) i la pròrroga de la vigència establerts en el
conveni de 25 de juny de 2019, d’acord amb el següent contingut:
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA FINALITZACIÓ DE LA
REDACCIÓ DE L’ESTUDI «ALTERNATIVES DE SANEJAMENT EN ALTA DE LES
URBANITZACIONS DEL NORD DE L’AMETLLA DE MAR I EL NUCLI DE L’ALMADRAVA
(TM VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT» CV19000105

REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartin, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
(en endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal
43500, amb NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències
atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de l’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data
XXXXXXX.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP
08036) i NIF Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11
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apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009,
de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26
de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest acte per
l’aprovació del present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA número 204.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant
en la representació que els correspon,
EXPOSEN
I.- El 25 de juny de 2019 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a la redacció de
l'estudi «Alternatives de sanejament i depuració de les urbanitzacions del Nord de l'Ametlla de
Mar i el nucli de l'Almadrava (T.M. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant). Fase I» CV19000105,
que estableix la seva vigència fins el 31 de desembre de 2019, i els imports màxims a
finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni, disposant el seu
abonament segons els imports i les anualitats següents: 2019: 54.798,00 € (IVA exclòs).
II.- En data de 21 novembre de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita el
finançament de les despeses indirectes relacionades amb les tasques inherents al
desenvolupament de l'objecte del conveni.
III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV19000105, en cas que el
CCBE justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació
dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la
tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la
signatura d’una addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix,
l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
disposa la possible pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals,
en cas de mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi CV19000105, de
25 de juny de 2019.
V.- Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que genera la
necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses indirectes) en
compliment de la garantia genèrica de finançament dels sistemes públics de sanejament
establerta per l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es
regirà per les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda la modificació dels imports de finançament de les despeses
de gestió (depeses indirectes) i la pròrroga de la vigència establerts en el conveni de 25 de
juny de 2019.
L’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per l’adjunt
a Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves
anualitats i el termini de vigència exposats a continuació.
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Segona. Modificació de les anualitats i dels imports atorgats.
Es modifiquen les anualitats i els imports establerts al Conveni CV19000105, de 25 de juny de
2019, en el sentit següent (IVA exclòs):
Anualitat:

2019

2020

TOTAL

Redacció de l’estudi

54.098,00 €

-€

54.098,00 €

Despeses indirectes

700,00 €

8.200,00 €

8.900,00 €

TOTAL:

54.798,00 €

8.200,00 €

62.998,00 €

Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la
signatura de la present Addenda. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació
raonada, sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i
podrà realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats
proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la
despesa autoritzada pel Consell d’Administració i de la vigència del conveni.
Tercera. Pròrroga del termini de vigència
El termini de vigència del Conveni amb codi CV19000105, de 25 de juny de 2019 es prorroga
quatre anys, fins el 31 de desembre de 2023, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la
LRJSP.
Quarta. Publicitat de l’Addenda
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la
resta de normativa aplicable, la present Addenda s’ha de publicar al DOGC i al web de
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal
de la Transparència.
Cinquena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb
l’ACA.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa,
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut de la present
Addenda, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat
de Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Te
rritori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Te
rritori/manual_ACA.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/
Sisena. Efectes
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En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni CV19000105 de data 25 de juny de 2019.
I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada en el
corresponent certificat electrònic.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS NUCLIS D’ALDOVER I XERTA

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar el 25 de
juny de 2019 un conveni de col.laboració per a la redacció del projecte constructiu
«Sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)»
CV19000103, amb vigència fins el 31 de desembre de 2019, i amb un import màxim a
finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni de 61.300,00 €
(IVA exclòs), anualitat 2019
El Consell Comarcal del Baix Ebre va sol·licitar la modificació de les anualitats
esmentades, fet ja previst pel clausulat del conveni, atès que la licitació de les
corresponents contractacions dels serveis necessaris per a l’execució de l’actuació
s’ha endarrerit més enllà de la seva previsió, i es preveu finalitzar al 2020.
D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV19000103, en cas que
el Consell Comarcal justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis
anuals de certificació dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la
justificació i proposar la tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del
termini de vigència mitjançant la signatura d’una addenda amb les noves condicions
que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels convenis
per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb
anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi
CV19000103, de 25 de juny de 2019, ja que atès el desenvolupament dels terminis de
contractació administrativa, no es podrà donar compliment als imports anuals de
certificació dins el període de vigència del present conveni.
Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que
genera la necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses
indirectes) en compliment de la garantia genèrica de finançament dels sistemes
públics de sanejament establerta per l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari
subscriure una Addenda que reguli les noves condicions, per la qual cosa, després de
conèixer la proposta presentada per la presidència, i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer. Aprovar l’Addenda per formalitzar la modificació de les anualitats i dels imports
de finançament de les despeses de gestió (depeses indirectes), i la pròrroga de la
vigència establerts en el conveni de 25 de juny de 2019, d’acord amb el següent
contingut:
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA FINALITZACIÓ DE
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS
NUCLIS D’ALDOVER (TM ALDOVER) I XERTA (TM XERTA)» CV19000103

REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, President del Consell Comarcal del Baix
Ebre (en endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi
postal 43500, amb NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les
competències atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per
acord plenari de data XXXXXXX.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en
endavant ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208,
(CP 08036) i NIF Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels
articles 11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10
del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del
Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i
habilitat per a aquest acte per l’aprovació del present conveni per l’Acord del Consell
d’Administració de l’ACA número 204.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i
actuant en la representació que els correspon,
EXPOSEN
I.- El 25 de juny de 2019 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a la redacció del
projecte constructiu «Sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM
Xerta)» CV19000103, que estableix la seva vigència fins el 31 de desembre de 2019, i els
imports màxims a finançar per l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni,
disposant el seu abonament segons els imports i les anualitats següents: 2019: 61.300,00 €
(IVA exclòs).
II.- En data de 21 de novembre de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita la
modificació de les anualitats esmentades, fet ja previst pel clausulat del conveni, atès que la
licitació de les corresponents contractacions dels serveis necessaris per a l’execució de
l’actuació s’ha endarrerit més enllà de la seva previsió, i que actualment preveu finalitzar els
treballs al 2020.

III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV19000103, en cas que
el CCBE justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de
certificació dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i
proposar la tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de
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vigència mitjançant la signatura d’una addenda amb les noves condicions que puguin
derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels convenis per un període de fins a
quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva
vigència.
IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi CV19000103,
de 25 de juny de 2019, ja que atès el desenvolupament dels terminis de contractació
administrativa, segons manifesta el CCBE, no es podrà donar compliment als imports
anuals de certificació dins el període de vigència del present conveni.
V.- Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que genera la
necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses indirectes) en
compliment de la garantia genèrica de finançament dels sistemes públics de sanejament
establerta per l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es
regirà per les següents:
CLÀUSULES

Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda la modificació de les anualitats i dels imports de
finançament de les despeses de gestió (depeses indirectes), i la pròrroga de la vigència
establerts en el conveni de 25 de juny de 2019.
L’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per
l’adjunt a Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les
noves anualitats i el termini de vigència exposats a continuació.
Segona. Modificació de les anualitats i dels imports atorgats.
Es modifiquen les anualitats i els imports establerts al Conveni CV19000103, de 25 de juny
de 2019, en el sentit següent (IVA exclòs):
Anualitat:

2019

2020

TOTAL

Redacció del projecte constructiu

20.225,00 €

40.375 ,00 €

60.600,00 €

Despeses indirectes

700,00 €

8.200,00 €

8.900,00 €

TOTAL:

20.925,00 €

48.575,00 €

69.500,00 €

Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la
signatura de la present Addenda. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació
raonada, sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i
podrà realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats
proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la despesa
autoritzada pel Consell d’Administració i de la vigència del conveni.

Tercera. Pròrroga del termini de vigència
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El termini de vigència del Conveni amb codi CV19000103, de 25 de juny de 2019 es prorroga
quatre anys, fins el 31 de desembre de 2023, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la
LRJSP.

Quarta. Publicitat de l’Addenda
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la
resta de normativa aplicable, la present Addenda s’ha de publicar al DOGC i al web de Registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la
Transparència.

Cinquena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb l’ACA.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa,
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut de la present
Addenda, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
itori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
itori/manual_ACA.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/

Sisena. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni CV19000103 de data 25 de juny de 2019.
I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada en
el corresponent certificat electrònic.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar el 16 de
gener de 2019 un conveni de col·laboració per a la redacció del projecte constructiu
«Sanejament i depuració de Paüls» CV18000927 , amb vigència fins el 31 de
desembre de 2019, i amb un import màxim a finançar per l’ACA per a l’execució de
l’actuació objecte del conveni de 56.000,00 € (IVA exclòs), anualitat 2019
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El Consell Comarcal del Baix Ebre va sol.licitar la modificació de les anualitats
esmentades, fet ja previst pel clausulat del conveni, atès que la licitació de les
corresponents contractacions dels serveis necessaris per a l’execució de l’actuació
s’ha endarrerit més enllà de la seva previsió, i que actualment preveu finalitzar els
treballs al 2020.
D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV18000927, en cas que
el Consell Comarcal justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis
anuals de certificació dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la
justificació i proposar la tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del
termini de vigència mitjançant la signatura d’una addenda amb les noves condicions
que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels convenis
per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb
anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi
CV18000927, de 16 de gener de 2019, ja que atès el desenvolupament dels terminis
de contractació administrativa, no es podrà donar compliment als imports anuals de
certificació dins el període de vigència del present conveni.
Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que
genera la necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses
indirectes) en compliment de la garantia genèrica de finançament dels sistemes
públics de sanejament establerta per l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari
subscriure una Addenda que reguli les noves condicions, per la qual cosa, després de
conèixer la proposta presentada per la presidència, i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni de col.laboració signat per a la redacció del
projecte constructiu de “sanejament i depuració de Paüls” CV18000927, d’acord amb
el següent contingut:
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAÜLS» CV18000927
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
(en endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal
43500, amb NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències
atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de l’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data
XXXXXXX.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat

77

de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP 08036) i NIF
Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny,
d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel
qual s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest acte per l’aprovació
del present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA número 204.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant
en la representació que els correspon,
EXPOSEN
I.- El 16 de gener de 2019 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a la redacció del
projecte constructiu «Sanejament i depuració de Paüls» CV18000927, que estableix la seva
vigència fins el 31 de desembre de 2019, i els imports màxims a finançar per l’ACA per a
l’execució de l’actuació objecte del conveni, disposant el seu abonament segons els imports i les
anualitats següents: 2019: 56.000,00 € (IVA exclòs).
II.- En data de 21 de novembre de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita la
modificació de les anualitats esmentades, fet ja previst pel clausulat del conveni, atès que la
licitació de les corresponents contractacions dels serveis necessaris per a l’execució de
l’actuació s’ha endarrerit més enllà de la seva previsió, i que actualment preveu finalitzar els
treballs al 2020.
III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV18000927, en cas que el
CCBE justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació
dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la
tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la
signatura d’una addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article
49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la
possible pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de
mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les anualitats
pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi CV18000927, de 16 de
gener de 2019, ja que atès el desenvolupament dels terminis de contractació administrativa,
segons manifesta el CCBE, no es podrà donar compliment als imports anuals de certificació
dins el període de vigència del present conveni.
V.- Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que genera la
necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses indirectes) en compliment
de la garantia genèrica de finançament dels sistemes públics de sanejament establerta per
l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es
regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda la modificació de les anualitats i dels imports de finançament
de les despeses de gestió (depeses indirectes), i la pròrroga de la vigència establerts en el
conveni de 16 de gener de 2019.
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L’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per l’adjunt a
Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves anualitats i
el termini de vigència exposats a continuació.
Segona. Modificació de les anualitats i dels imports atorgats.
Es modifiquen les anualitats i els imports establerts al Conveni CV18000927, de 16 de gener
de 2019, en el sentit següent (IVA exclòs):
Anualitat:

2019

2020

TOTAL

Redacció del projecte constructiu

-€

50.000,00 €

50.000,00 €

Despeses indirectes

3.000,00 €

6.700,00 €

9.700,00 €

TOTAL:

3.000,00 €

56.700,00 €

59.700,00 €

Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la
signatura de la present Addenda. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació
raonada, sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i
podrà realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats
proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la despesa
autoritzada pel Consell d’Administració i de la vigència del conveni.
Tercera. Pròrroga del termini de vigència
El termini de vigència del Conveni amb codi CV18000927, de 16 de gener de 2019 es prorroga
quatre anys, fins el 31 de desembre de 2023, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la
LRJSP.
Quarta. Publicitat de l’Addenda
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la
resta de normativa aplicable, la present Addenda s’ha de publicar al DOGC i al web de Registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la
Transparència.
Cinquena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb l’ACA.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa,
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut de la present
Addenda, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
itori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
itori/manual_ACA.pdf
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http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/
Sisena. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni CV18000927 de data 16 de gener de 2019.
I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada en el
corresponent certificat electrònic.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CAMPREDÓ

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar el 28 de
desembre de 2018 un conveni de col·laboració per a la redacció del projecte
constructiu «Sanejament i depuració de Campredó» CV18000922 , amb vigència fins
el 31 de desembre de 2019, i amb un import màxim a finançar per l’ACA per a
l’execució de l’actuació objecte del conveni de 56.000,00 € (IVA exclòs), anualitat
2019
El Consell Comarcal del Baix Ebre va sol·licitar la modificació de les anualitats
esmentades, fet ja previst pel clausulat del conveni, atès que la licitació de les
corresponents contractacions dels serveis necessaris per a l’execució de l’actuació
s’ha endarrerit més enllà de la seva previsió, i que actualment preveu finalitzar els
treballs al 2020.
D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV18000922, en cas que
el Consell Comarcal justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis
anuals de certificació dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la
justificació i proposar la tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del
termini de vigència mitjançant la signatura d’una addenda amb les noves condicions
que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels convenis
per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb
anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi
CV18000922, de 28 de desembre de 2018, ja que atès el desenvolupament dels
terminis de contractació administrativa, no es podrà donar compliment als imports
anuals de certificació dins el període de vigència del present conveni.
Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que
genera la necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses
indirectes) en compliment de la garantia genèrica de finançament dels sistemes
públics de sanejament establerta per l’article 55 del TRLMAC.
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Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari
subscriure una Addenda que reguli les noves condicions, per la qual cosa, després de
conèixer la proposta presentada per la presidència, i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració signat per a la redacció del
projecte constructiu de “sanejament i depuració de Campredó” CV18000922, d’acord
amb el següent contingut:
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CAMPREDÓ» AL TM DE
TORTOSA. CV18000922
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
(en endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal
43500, amb NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències
atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de l’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data
XXXXXXX.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP 08036) i NIF
Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny,
d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel
qual s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest acte per l’aprovació
del present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA número 204.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant
en la representació que els correspon,
EXPOSEN
I.- El 28 de desembre de 2018 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a la redacció
del projecte constructiu «Sanejament i depuració de Campredó» CV18000922, que estableix la
seva vigència fins el 31 de desembre de 2019, i els imports màxims a finançar per l’ACA per a
l’execució de l’actuació objecte del conveni, disposant el seu abonament segons els imports i les
anualitats següents: 2019: 56.000,00 € (IVA exclòs).
II.- En data de 21 de novembre de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita la
modificació de les anualitats esmentades, fet ja previst pel clausulat del conveni, atès que la
licitació de les corresponents contractacions dels serveis necessaris per a l’execució de
l’actuació s’ha endarrerit més enllà de la seva previsió, i que actualment preveu finalitzar els
treballs al 2020.
III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV18000922, en cas que el
CCBE justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació
dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la
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tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la
signatura d’una addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article
49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la
possible pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de
mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les anualitats
pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi CV18000922, de 28 de
desembre de 2018, ja que atès el desenvolupament dels terminis de contractació
administrativa, segons manifesta el CCBE, no es podrà donar compliment als imports anuals
de certificació dins el període de vigència del present conveni.
V.- Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que genera la
necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses indirectes) en compliment
de la garantia genèrica de finançament dels sistemes públics de sanejament establerta per
l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es
regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda la modificació de les anualitats i dels imports de finançament
de les despeses de gestió (depeses indirectes), i la pròrroga de la vigència establerts en el
conveni de 28 de desembre de 2018.
L’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per l’adjunt a
Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves anualitats i
el termini de vigència exposats a continuació.
Segona. Modificació de les anualitats i dels imports atorgats.
Es modifiquen les anualitats i els imports establerts al Conveni CV18000922, de 28 de
desembre de 2018, en el sentit següent (IVA exclòs):
Anualitat:

2019

2020

TOTAL

Redacció del projecte constructiu

-€

50.000,00 €

50.000,00 €

Despeses indirectes

3.000,00 €

6.700,00 €

9.700,00 €

TOTAL:

3.000,00 €

56.700,00 €

59.700,00 €

Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la
signatura de la present Addenda. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació
raonada, sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i
podrà realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats
proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la despesa
autoritzada pel Consell d’Administració i de la vigència del conveni.
Tercera. Pròrroga del termini de vigència
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El termini de vigència del Conveni amb codi CV18000922, de 28 de desembre de 2018 es
prorroga quatre anys, fins el 31 de desembre de 2023, d’acord amb el que disposa l’article 49
de la LRJSP.
Quarta. Publicitat de l’Addenda
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la
resta de normativa aplicable, la present Addenda s’ha de publicar al DOGC i al web de Registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la
Transparència.
Cinquena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb l’ACA.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa,
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut de la present
Addenda, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
itori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
itori/manual_ACA.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/
Sisena. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni CV18000922 de data 28 de desembre de 2018.
I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada en el
corresponent certificat electrònic.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE BITEM I COLONIA GASOL

El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar el 16 de
gener de 2019 un conveni de col·laboració per a la redacció del projecte constructiu
«Sanejament i depuració de Bitem i colònia Gasol» CV18000926 , amb vigència fins el
31 de desembre de 2019, i amb un import màxim a finançar per l’ACA per a l’execució
de l’actuació objecte del conveni de 56.000,00 € (IVA exclòs), anualitat 2019
El Consell Comarcal del Baix Ebre va sol·licitar la modificació de les anualitats
esmentades, fet ja previst pel clausulat del conveni, atès que la licitació de les
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corresponents contractacions dels serveis necessaris per a l’execució de l’actuació
s’ha endarrerit més enllà de la seva previsió, i que actualment preveu finalitzar els
treballs al 2020.
D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV18000926, en cas que
el Consell Comarcal justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis
anuals de certificació dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la
justificació i proposar la tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del
termini de vigència mitjançant la signatura d’una addenda amb les noves condicions
que puguin derivar-se. Així mateix, l’article 49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la possible pròrroga dels convenis
per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de mutu acord i amb
anterioritat a la finalització de la seva vigència.
Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les
anualitats pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi
CV18000926, de 16 de gener de 2019, ja que atès el desenvolupament dels terminis
de contractació administrativa, no es podrà donar compliment als imports anuals de
certificació dins el període de vigència del present conveni.
Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que
genera la necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses
indirectes) en compliment de la garantia genèrica de finançament dels sistemes
públics de sanejament establerta per l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts consideren necessari
subscriure una Addenda que reguli les noves condicions, per la qual cosa, després de
conèixer la proposta presentada per la presidència, i amb unanimitat dels 25 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració signat per a la redacció del
projecte constructiu de “sanejament i depuració de Bitem i Colònia Gasol”
CV18000926, d’acord amb el següent contingut:
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE BÍTEM I COLÒNIA GASOL» AL TM
DE TORTOSA. CV18000926
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Xavier Faura Sanmartín, President del Consell Comarcal del Baix Ebre
(en endavant CCBE), domiciliat a la ciutat de Tortosa, carrer Barcelona, 152, codi postal 43500,
amb NIF P9300004J i en representació d’aquesta entitat en virtut de les competències
atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de l’organització comarcal de Catalunya i facultat especialment per acord plenari de data
XXXXXXX.
I de l’altra, el Sr. Lluís Ridao i Martín, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant
ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 204-208, (CP 08036) i NIF
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Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny,
d’aprovació dels Estatuts de l’ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual
s’aprova el desplegament territorial de l’ACA, i habilitat per a aquest acte per l’aprovació del
present conveni per l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA número 204.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant
en la representació que els correspon,
EXPOSEN
I.- El 16 de gener de 2019 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCBE per a la redacció del
projecte constructiu «Sanejament i depuració de Bítem i Colònia Gasol» CV18000926, que
estableix la seva vigència fins el 31 de desembre de 2019, i els imports màxims a finançar per
l’ACA per a l’execució de l’actuació objecte del conveni, disposant el seu abonament segons
els imports i les anualitats següents: 2019: 56.000,00 € (IVA exclòs).
II.- En data de 21 de novembre de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita la
modificació de les anualitats esmentades, fet ja previst pel clausulat del conveni, atès que la
licitació de les corresponents contractacions dels serveis necessaris per a l’execució de
l’actuació s’ha endarrerit més enllà de la seva previsió, i que actualment preveu finalitzar els
treballs al 2020.
III.- D’acord amb el que disposa la clàusula vuitena del conveni CV18000926, en cas que el
CCBE justifiqui de forma raonada el possible incompliment dels terminis anuals de certificació
dins el període de vigència del conveni, l’ACA podrà acceptar la justificació i proposar la
tramitació d’una modificació de l’anualitat o de la pròrroga del termini de vigència mitjançant la
signatura d’una addenda amb les noves condicions que puguin derivar-se. Així mateix, l’article
49, lletres g i h, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa la
possible pròrroga dels convenis per un període de fins a quatre anys addicionals, en cas de
mutu acord i amb anterioritat a la finalització de la seva vigència.
IV.- Així, d’acord amb el previst a l’esmentat conveni, procedeix la modificació de les anualitats
pressupostàries i la pròrroga de la vigència del Conveni amb codi CV18000926, de 16 de gener
de 2019, ja que atès el desenvolupament dels terminis de contractació administrativa, segons
manifesta el CCBE, no es podrà donar compliment als imports anuals de certificació dins el
període de vigència del present conveni.
V.- Igualment, l’efectiva assumpció de les competències pròpies de les administracions
competents en matèria de sanejament implica la necessitat d’incrementar l’estructura
administrativa, material i personal d’aquestes administracions, circumstància que genera la
necessitat que l’ACA financi aquestes despeses de gestió (despeses indirectes) en compliment
de la garantia genèrica de finançament dels sistemes públics de sanejament establerta per
l’article 55 del TRLMAC.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es
regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte
És objecte de la present Addenda la modificació de les anualitats i dels imports de finançament
de les despeses de gestió (depeses indirectes), i la pròrroga de la vigència establerts en el
conveni de 16 de gener de 2019.
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L’aportació econòmica de l’Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per l’adjunt a
Gerència per a la coordinació econòmic financera de l’ACA, d’acord amb les noves anualitats i
el termini de vigència exposats a continuació.
Segona. Modificació de les anualitats i dels imports atorgats.
Es modifiquen les anualitats i els imports establerts al Conveni CV18000926, de 16 de gener de
2019, en el sentit següent (IVA exclòs):
Anualitat:

2019

2020

TOTAL

Redacció del projecte constructiu

-€

50.000,00 €

50.000,00 €

Despeses indirectes

3.000,00 €

6.700,00 €

9.700,00 €

TOTAL:

3.000,00 €

56.700,00 €

59.700,00 €

Els imports corresponents a les anualitats previstes seran atribuïts per l’ACA al CCBE amb la
signatura de la present Addenda. No obstant, en el cas que el CCBE, prèvia justificació
raonada, sol·licités la modificació d’aquestes anualitats, l’ACA podrà acceptar la justificació i
podrà realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats
proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la despesa
autoritzada pel Consell d’Administració i de la vigència del conveni.
Tercera. Pròrroga del termini de vigència
El termini de vigència del Conveni amb codi CV18000926, de 16 de gener de 2019 es prorroga
quatre anys, fins el 31 de desembre de 2023, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la
LRJSP.
Quarta. Publicitat de l’Addenda
D’acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la
resta de normativa aplicable, la present Addenda s’ha de publicar al DOGC i al web de Registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la
Transparència.
Cinquena. Imatge corporativa, comunicació i difusió
Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens
perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb l’ACA.
Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l’ACA hauran d’incorporar en
qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d’obres i instal·lacions), publicitat
institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa,
senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut de la present
Addenda, el logotip amb la imatge corporativa de l’ACA i el logotip genèric de la Generalitat de
Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d’acord amb les
prescripcions i les formes d’harmonització previstes en el manual d’imatge corporativa per a
cada tipus de suport o ús, actualment consultables a :
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
itori/harm_aca.pdf
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Terr
itori/manual_ACA.pdf
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http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publiques/
Sisena. Efectes
En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les
estipulacions establertes al Conveni CV18000926 de data 16 de gener de 2019.
•
I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada
en el corresponent certificat electrònic.

Segon. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.

URGÈNCIA B- Aprovació si s’escau, del nomenament dels representants del
consell comarcal a la Junta General i al Consell d’Administració de SAGESSA.
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, cal procedir al nomenament de representants del Consell Comarcal del
Baix Ebre en diferents òrgans col·legiats.
En aquest marc i tenint en compte que el Consell Comarcal disposa de representants
a diferents òrgans de SAGESSA, Assistència Sanitària i Social SA, i que cal procedir al
seu nomenament atesa la necessitat de convocar reunions els propers dies, per la
qual cosa, després de conèixer la proposta presentada per la presidència, i amb
unanimitat dels 25 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Nomenar representant del Consell Comarcal del Baix Ebre a la Junta General
i Consell d’Administració del Grup SAGESSA, al Sr. Xavier Faura Sanmartín.
Segon. Comunicar el nomenament acordat a SAGESSA, SA

PUNT 26è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
En primer lloc demana la paraula el Sr. Castañeda del grup comarcal de Ciutadans, i
exposa que la setmana anterior hi ha dues persones de la comarca que no és van
poder presentar a una borsa de treball d’administratius i d’auxiliar administratius
perquè no tenien el títol de català, voldria saber el perquè? Ja que si una persona no
el té pot fer les proves de català, però en aquest cas no les van ni admetre. No
comparteix però respecta el fet que s’hagi de tenir un títol de català per a treballar a
l’administració pública.
El Sr. Faura, li respon que no li pot respondre sobre aquest tema ara mateix, però que
pren nota i a la propera sessió li donarà compte dels fets.
Demana la paraula la Sra. Pedret, del grup comarcal del PSC, que sobre la millora del
camí de la C-12 a la via verda que diu que quan es va debatre sobre la millora a la C12 ha haver-hi una mala interpretació, ja que ells el que demanen és una millora del
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tram del camí que hi ha entre la carretera C-12 i l’estació de Benifallet, un camí que
utilitzen un 95% usuaris que fan us de la via verda i no població de Benifallet, i el fet
que passin cotxes i autobusos a comportat que el ferm estigui en males condicions.
En el seu temps, l’antic govern d’ERC al poble va demanar a la Diputació que arregles
el ferm i els van dir que no perquè aquest camí és de titularitat municipal. No troba just
que la despesa l’hagi de fer el municipi de Benifallet quan no l’utilitza més que un
percentatge molt petit de la gent del municipi, i diu que l’ajuntament vol pagar el 50%
de l’arranjament però no la seva totalitat.
El Sr. Faura li respon que entén el posicionament però al tractar-se d’un camí
municipal estudiaran el tema i miraran a veure que poden fer.
Seguidament demana la paraula la Sra. Zaragoza del grup comarcal de Junts, que
pregunta al Sr. President quan constituiran el nou Consell d’Administració de Baix
Ebre Innova.
El Sr. Faura li respon que espera que sigui abans de final d’any, com ja sap els
estatuts antics no complien la normativa vigent i s’estan canviant, si no els podem
aprovat abans de final d’any si que almenys constituiran el consell d’administració
abans que acabi any.
Finalment intervé la Sra. Fabra, que recorda als consellers i conselleres que avui a les
19:00 se celebra el Consell de les Dones del Baix Ebre, i demà a Tivenys la trobada
de gent gran del Baix Ebre.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 14:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
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