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ACTA 01/2020 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 
Jordan Farnós, Jordi 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Roig Montagut, Enric 
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 31 de gener de 2020, a la 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 28 de gener de 2020, sota el següent 
ordre del dia: 
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1r.Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
2n. Expedient 111/2020. Donar compte de les resolucions de Presidència  
 
3r. Expedient 33/2020. Aprovació, si s'escau, de la modificació dels estatuts de la 
societat Baix Ebre Innova, SL  
 
4t. Expedient 10/2020. Aprovació, si s'escau, de la participació en la sol.licitud de 
subvenció del programa SINGULARS 2020  
 
5è. Expedient 44/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases i la convocatòria d'ajuts per 
a situacions d'urgència social  
 
6è. Expedient 45/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases i la convocatòria d'ajuts per 
a subministraments per raó de pobresa energètica  
 
7è. Expedient 1957/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases i convocatoria per la 
formación d’una borsa d’arquitecte tècnic 
 
8è. Expedient 52/2020. Aprovació, si s'escau, de la modificació del preu públic per 
assistència tècnica i formació de l'Ordenança Fiscal Reguladora  
 
9è. Expedient 1938/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb ajuntaments 
de la comarca per a l'atenció del tècnic compartit de joventut  
 
10è. Expedient 98/2020. Aprovació, si s'escau, de l'acord d'increment retributiu derivat 
del Reial Decret 2/2020  
 
11è. Expedient 83/2020. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de compatibilitat per a 
segon lloc de treball públic  
 
12è. Expedient 101/2020. Moció del grup Comarcal Movem Terres de l'Ebre referent a 
la implementació de mesures urgents de protecció del Delta de l'Ebre  
 
13è. Expedient 102/2020. Moció del grup comarcal Movem Terres de l'Ebre referent a 
la creació de l'Autoritat de Mobilitat de les Terres de l'Ebre  
 
14è. Expedient 113/2020. Proposta de Presidència referent als serveis ferroviaris 
  
15è. Expedient 114/2020. Moció del Grup comarcal d'ERC per un servei ferroviari 
digne  
 
16è. Propostes d'urgència  
 
17è.Torn obert de control, precs i preguntes  

 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que 
és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
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Abans, però, el President informa que el conseller Sr. Joan pere Gómez Comes acaba 
de presentar al registre general la seva renúncia al càrrec i atès que es troba present 
a la sala li ofereix la paraula per tal que pugui acomiadar-se de la Corporació. Sent 
així, el Sr. Gómez agraeix l’oportunitat d’acomiadar-se i valora molt positivament el 
seu pas per aquest administració tot desitjant sort i encerts a la Corporació  
 
Seguidament es passa a l’estudi de l’ordre del dia 
 
 
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 20 de desembre de 
2019 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha 
distribuït prèviament;  la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24 
consellers comarcals, l’acta 16/2019 de la sessió ordinària de data 20 de desembre de 
2019. 
 
PUNT 2n.- Donar compte de les Resolucions de Presidència. 
 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2020-0023 
SIA 2126638 -- Expedient 1718/2019 -- Múltiples interessats -- 
BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2019-2020 -- 1718/2019 

RP 2020-0022 

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

RP 2020-0021 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 2012/2019 -- 
Múltiples interessats -- PAGAMENT AJUTS LLARS D'INFANTS, 
CURS 2019-2020 -- 2012/2019 

RP 2020-0020 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1636/2019 -- 
Múltiples interessats -- SELECCIO BORSA TECNIC ARXIU 
COMARCAL - OCTUBRE 2019 -- 1636/2019 

RP 2020-0019 

SIA 2165410 -- Expedient 35/2020 -- A30627947 SACYR 
CONSERVACION SA -- PROCEDIMENT D'AUTORITZACIO 
D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - CANVI DE NOM 
D'AUTORITZACIÓ ABOCAMENTS AUTOPISTA AP7 DE AUMAR A 
SACYR CONSERVACION SA -- 35/2020 

RP 2020-0018 

SIA 2165410 -- Expedient 35/2020 -- A30627947 SACYR 
CONSERVACION SA -- PROCEDIMENT D'AUTORITZACIO 
D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - CANVI DE NOM 
D'AUTORITZACIÓ ABOCAMENTS AUTOPISTA AP7 DE AUMAR A 
SACYR CONSERVACION SA -- 35/2020 

RP 2020-0017 

SIA 2165410 -- Expedient 35/2020 -- A30627947 SACYR 
CONSERVACION SA -- PROCEDIMENT D'AUTORITZACIO 
D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - CANVI DE NOM 
D'AUTORITZACIÓ ABOCAMENTS AUTOPISTA AP7 DE AUMAR A 
SACYR CONSERVACION SA -- 35/2020 

RP 2020-0016 

SIA 2126653 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1652/2019 -- 
07955720C JOSE MIGUEL SANCHEZ COLETO -- 
SUBARRENDAMENT ESTACIO D'ALDOVER - OCTUBRE 2019 -- 

1652/2019 
 
  

RP 2020-0015 650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- Múltiples interessats -- 1580/2018 
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Gestió Instal·lacions juvenils 2018 -- 

RP 2020-0014 

SIA 2126653 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1658/2019 -- 
SUBARRENDAMENT BAR DEL VIVER D'EMPRESES - OCTUBRE 
2019 -- 1658/2019 

RP 2020-0013 
SIA 2126638 -- Expedient 1355/2019 -- Contractacio Angel Piñol 
xofer transport adaptat -- 1355/2019 

RP 2020-0012 

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 2657/2018 -- 
40929385B Maria del Carmen Salamo Castells -- Contractació 
treballadora familiar Carmen Salamo Castells – 2657/2018 

RP 2020-0011 
SIA 2126764 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 23/2020 -- 
Resolució discrepàncies contractació personal -- 23/2020 

RP 2020-0010 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1438/2019 -- 
CONTRACTACIÓ MONITORS ENSENYAMENT CURS 2019- 2020 -- 
Marcè Senra Monrós 1438/2019 

RP 2020-0009 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1636/2019 -- 
Múltiples interessats -- SELECCIO BORSA TECNIC ARXIU 
COMARCAL - OCTUBRE 2019 -- 1636/2019 

RP 2020-0008 
500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 2350/2018 -- Contractació 
treballadora familiar Maria Victoria Jimenez Fontanet -- 2350/2018 

RP 2020-0007 
SIA 2126638 -- Expedient 1762/2019 -- Contractació treballadora 
familiar Isabel Salas Corrales -- 1762/2019 

RP 2020-0006 

SIA 2126638 -- Expedient 1630/2019 -- Múltiples interessats -- 
Aprovació bases borsa de treball treballador/a familiar adaptat 
exercici 2019 -- 1630/2019 

RP 2020-0005 

SIA 2126638 -- Expedient 1631/2019 -- Múltiples interessats -- 
Aprovació bases borsa de treball treballador/a social Ebasp i Sis 
exercici 2019 -- 1631/2019 

RP 2020-0004 

SIA 2126638 -- Expedient 1648/2019 -- Múltiples interessats -- 
Aprovació bases borsa de treball treballador/a social Infància 
exercici 2019 -- 1648/2019 

RP 2020-0003 

SIA 2126638 -- Expedient 1633/2019 -- Múltiples interessats -- 
Aprovació bases borsa de treball integrador/a social exercici 
2019 -- 1633/2019 

RP 2020-0002 
SIA 2165352 -- Expedient 1873/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES 
PERSONES - NOVEMBRE 2019 -- 1873/2019 

RP 2020-0001 
SIA 2126751 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1782/2019 -- 
APROVACIÓ PRESSUPOST 2020 -- 1782/2019 

RP 2019-0370 
Expedient 1297/2019 RESOL RP 205 19 Personal ENFEINA'T 2019 
01 01 2019 1297/2019 

RP 2019-0369 

SIA 2126617 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 2021/2019 -- 
LIQUIDACIO DEL CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA DE 
DINAMITZACIO TURISMTICA DE LES TERRES DE L'EBRE -- 2021/2019 

RP 2019-0368 
SIA 2126638 -- Expedient 1999/2019 -- Contractacio Josep 
Tomas Saez-xofer transport adaptat i assistit -- 1999/2019 

RP 2019-0367 
Expedient 896/2017 -- CINTA TOLOS CASADO -- Contractació 
treballadora familiar Cinta Tolos Casado -- Contracte interi 896/2017 
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RP 2019-0366 
Expedient 1487/2019 RESOL RP 199 / 2019 Peons programa 
Treball i Formació 2019-PANP-12 30 12 2019 1487/2019 

RP 2019-0365 
Expedient 1487/2019 RESOL RP 200 19  Peons programa Treball i 
Formació 2019 PANP-6 30 12 2019 1487/2019  

RP 2019-0364 
Expedient 1487/2019 RESOL RP 201 19 Peons programa Treball i 
Formació 2019-PRGC-6 30 12 2019 1487/2019 

RP 2019-0363 
Expedient 1487/2019 RESOL RP 202 19 Conserges programa 
Treball i Formació 2019-DONA-12 30 12 2019 1487/2019 

RP 2019-0362 
SIA 2126662 -- Expedient 1903/2019 -- Rescissió de contracte 
Antonia Díaz de Argandoña Gómez -- 1903/2019 

RP 2019-0361 

SIA 2126638 -- Expedient 1629/2019 -- Múltiples interessats -- 
Aprovació bases borsa de treball xofer transport adaptat exercici 
2019 -- 1629/2019 

RP 2019-0360 

SIA 2126638 -- Expedient 1628/2019 -- Múltiples interessats -- 
Llista definitiva d'ordre d'aspirants del procés de selecció de la 
borsa de treball acompanyant transport adaptat exercici 2019 -- 1628/2019 

RP 2019-0359 
SIA 2126638 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 1917/2019 -- 
Graftificacions extraordinàries exercici 2019 -- EBASP I SIS 1917/2019 

RP 2019-0358 
SIA 2126638 -- 020 GERÈNCIA -- Expedient 1917/2019 -- 
Graftificacions extraordinàries exercici 2019 -- AREA INFÀNCIA 1917/2019 

RP 2019-0357 
SIA 2165352 -- Expedient 2018/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES 
PERSONES - DESEMBRE 2019 -- 2018/2019 

RP 2019-0356 
SIA 2165352 -- Expedient 2018/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES 
PERSONES - DESEMBRE 2019 -- 2018/2019 

RP 2019-0355 
SIA 2165352 -- Expedient 2018/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES 
PERSONES - DESEMBRE 2019 -- 2018/2019 

RP 2019-0354 

SIA 2165353 -- 210 TRESORERIA -- Expedient 1130/2019 -- 
Gratificacions any 2019 -- Serveis extraordinaris Oriol Forgas. 
Assistència temporal a l'Aldea 1130/2019 

RP 2019-0353 

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1381/2019 -- 
S0811001G Generalitat Barcelona -- Gestió instal·lacions juvenils 
2019 -- 1381/2019 

RP 2019-0352 
Expedient 1937/2019 RESOL RP 193 19 Ana Isabel Lleixà 
reconeixement trienni desembre 2019. 1937/2019 

RP 2019-0351 
SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1519/2019 -- 
CONTRACTE DE SERVEIS. REDACIÓ PROJECTE EDAR DE BITEM -- 1519/2019 

RP 2019-0350 

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1520/2019 -- 
CONTRACTE DE SERVEIS. REDACIÓ PROJECTE EDAR DE 
CAMPREDÓ -- 1520/2019 

RP 2019-0349 
Expedient 1920/2019 RESOL RP 194 19 Modificacions contractes 
Laura Rius i Roser Ginovart 7 Comarques 1920/2019 

RP 2019-0348 
Expedient 1487/2019 RESOL RP 177 19 Joan Ventura modificació 
durada contracte fins 31 12 2020. 1487/2019 

RP 2019-0347 
SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1900/2019 -- 
Concertació operació tresoreria 2020 -- 1900/2019 

RP 2019-0346 

SIA 2165410 -- Expedient 1974/2019 -- B55567952 CAMPING 
AMPOLLA ARENAL, S.L. -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO 
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - CAMPING 
AMPOLLA ARENAL SL, FANGS -- 1974/2019 
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RP 2019-0345 

SIA 2126638 -- Expedient 1630/2019 -- Múltiples interessats -- 
Aprovació bases borsa de treball treballador/a familiar adaptat 
exercici 2019 -- 1630/2019 

RP 2019-0344 
Expedient 1964/2019 RESOL RP 192 19 Maria Rosa Margarita 
Sebastià substitució vcacances treb fami 23 12 2019 1964/2019 

RP 2019-0343 
SIA 2165352 -- Expedient 1873/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES 
PERSONES - NOVEMBRE 2019 -- 1873/2019 

RP 2019-0342 
SIA 2165352 -- Expedient 1873/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES 
PERSONES - NOVEMBRE 2019 -- 1873/2019 

RP 2019-0341 
SIA 2165352 -- Expedient 1873/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES 
PERSONES - NOVEMBRE 2019 -- 1873/2019 

RP 2019-0340 

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1936/2019 -- B43732718 Baix Ebre Innova, SL -- Pòlissa de crèdit 
Baix Ebre Innova, S.L. -- 1936/2019 

RP 2019-0339 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1944/2019 -- 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 4a adjudicació -- 1944/2019 

RP 2019-0338 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1945/2019 -- 
AJUTS LLARS D'INFANTS, 3a adjudicació -- 1945/2019 

RP 2019-0337 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1969/2019 -- 
AJUTS LLIBRES I/O MATERIAL CURRICULAR, 1a adjudicació -- 1969/2019 

RP 2019-0336 

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1381/2019 -- 
S0811001G Generalitat Barcelona -- Gestió instal·lacions juvenils 
2019 -- 1381/2019 

RP 2019-0335 

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient 1381/2019 -- 
S0811001G Generalitat Barcelona -- Gestió instal·lacions juvenils 
2019 -- 1381/2019 

RP 2019-0334 

SIA 2126638 -- Expedient 1630/2019 -- Múltiples interessats -- 
Aprovació bases borsa de treball treballador/a familiar adaptat 
exercici 2019 -- 1630/2019 

RP 2019-0333 

SIA 2165410 -- Expedient 1975/2019 -- B55567952 CAMPING 
AMPOLLA ARENAL, S.L. -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO 
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - CAMPING 
AMPOLLA ARENAL SL, AIGÜES RESIDUALS -- 1975/2019 

RP 2019-0332 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1916/2019 -- Contractació Cinta Queral Programa Enfeina't 2018 
fins finalitzacio -- 1916/2019 

RP 2019-0331 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1916/2019 --Contractació Cristina Giron carrillo - Programa 
Enfeina't 2019 1916/2019 

RP 2019-0330 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1916/2019 -- Acceptacio renuncia voluntària Cristina Giron 
Enfeinat 2018 i Agència 1916/2019 
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PUNT 3r.- Expedient 33/2020. Aprovació, si s'escau, de la modificació dels 
estatuts de la societat Baix Ebre Innova, SL 
 
“Baix Ebre Innova SL és una societat mercantil constituïda a l’any 2003 el capital de la 
qual és 100% públic essent la titularitat del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
La societat tenia des de la seva constitució la finalitat principal d’afavorir la creació, 
desenvolupament i consolidació d’activitats empresarials i industrials a la comarca, així 
com facilitar les eines adequades als emprenedors que tenen una idea o un projecte per 
a dur a terme.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre te la voluntat de dur a terme una revisió i 
actualització dels seus Estatuts per definir l’objecte social de forma adequada a 
l’actualitat de la societat, adequar-los a la vigent normativa i classificar la societat en el 
grups indicats a la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les funcions de Junta General de la 
societat Baix Ebre Innova, SL expressant mitjançant els seus acords les decisions del 
soci únic de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que determinen les 
lleis i els seus Estatuts. 
 
Vista la proposta de redactat i l’informe de secretaria, el Ple del Consell, després de 
conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal d’activació econòmica i 
esports adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la classificació de BAIX EBRE INNOVA, SL  en el GRUP 3 dels grups 
indicats a la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, segons la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,  atenent a les 
característiques de l’empresa. Aquesta classificació determina la composició màxima 
del Consell d’Administració i l’estructura organitzativa del personal directiu, en els 
termes següents 
 
- Nombre màxim de membres del Consell d’Administració: 9 
- Nombre màxim de directius: 1 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la societat BAIX EBRE 
INNOVA, SL, i donar la redacció que s’annexa. 
 
Tercer. Sotmetre la modificació a informació pública per un termini mínim de trenta 
dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments. 
 
Quart. Facultar el President del Consell Comarcal per tal d’elevar a públics els acords 
adoptats i per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la seva efectivitat. 
 
________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 

 

ESTATUTS DE BAIX EBRE INNOVA S.L.U 

 
 

CAPITOL I .DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI 

 

Article 1 

 
La Societat Limitada s'anomena "Baix Ebre Innova S.L.U", amb naturalesa jurídica de societat 
mercantil unipersonal de responsabilitat limitada el capital de la qual pertany íntegrament al 
Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
La Societat es regeix pels preceptes d’aquests Estatuts i supletòriament per la Llei de societats 
de capital, per la Legislació de Règim Local, per les normes que la desenvolupin i per les altres 
disposicions concordants que li resultin d’aplicació en cada moment. 
 
La Societat es constitueix com a instrument de descentralització funcional per la prestació dels 
serveis comarcals vinculats a les matèries que conformen el seu objecte social, com a forma de 
gestió directa i en atenció a la potestat d’autoorganització del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 

Article 2 

 
L'objecte social de la Societat és fomentar, facilitar, promocionar, donar suport i impulsar totes 
aquelles  iniciatives, activitats i serveis d'actuacions generadores d’ocupació́ i d'activitat 
econòmica a la Comarca del Baix Ebre.  
 
La societat, per assolir els objectius anteriors, podrà assumir la construcció, compravenda i 
tinença d’immobles, la gestió de l’explotació i el manteniment del seus serveis.  
 
Dins d'aquest objectiu social es comprenen, entre altres, les següents activitats:  
 

1. Promoure i gestionar vivers d’empreses i centres de negocis, així com subministrar i 
proporcionar serveis generals i operacionals logístics a les empreses usuàries i 
instal·lades en els citats vivers d’empreses i centres de negocis.   
 

2. Crear i gestionar centres de suport i de serveis per a les empreses. 
 

3. Habilitar locals per a la ubicació́ física d'empreses tant industrials com de serveis. 
 

4. Realitzar i donar suport a iniciatives empresarials que incideixin en el desenvolupament 
econòmic del territori.  
 

5. Impulsar, promoure i desenvolupar activitats de serveis d’assessorament, formació i 
estudi en general orientades al foment de I ‘activitat econòmica i a la generació 
d’ocupació.  
 

6. Gestionar tota mena d’instruments i processos necessaris per a gestionar directa o 
indirectament qualsevol tipus d’ajudes, subvencions o crèdits que estiguin orientats al 
foment de l’activitat econòmica, l’ocupació, la formació i l’estímul d’inversions 
generadores d’ocupació.   
 

7. Avaluar, coordinar i gestionar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com el 
privat, encaminades al foment de I ‘activitat econòmica, l’ocupació, la formació i 
l’estímul d'inversions generadores d’ocupació́. 
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8.  Fomentar, promocionar o realitzar iniciatives en el camp de la formació ocupacional 
que facilitin la incorporació al mercat de treball i donar impuls a l’ocupació i a 
l’autoocupació.  
 

9. La promoció i foment dels sectors econòmics, en general, mitjançant, l’organització i 
gestió de congressos, cursos, jornades o esdeveniments de caràcter científic, tècnic, 
professional, cultural, lúdic i social. 
 

10. La promoció i foment dels sectors econòmics mitjançant la realització d’activitat de 
comunicació, informació i/o firals, en general, enteses com a manifestacions que tenen 
per objecte l’exposició i oferta de béns i serveis, per afavorir-ne la promoció i la difusió, 
promovent els contactes i intercanvis dels diferents sectors, apropant l’oferta de les 
diferents branques de l’activitat econòmica a la demanda.  
 

11. En general, qualsevol tipus d’activitat o servei destinat a realitzar o promoure l’activitat 
econòmica, empresarial i ocupacional.  

 
 
"Baix Ebre Innova S.L.U", té la consideració́ de mitja propi instrumental i servei tècnic del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, així ́ com de les entitats i organismes que en depenen i que 
tinguin la condició́ de poders adjudicadors als efectes previstos a la normativa de contractació́ 
del sector públic, i resta obligada a realitzar els treballs que aquestes Ii encarreguin que 
s'articularan mitjançant encàrrecs pels quals haurà d’establir la retribució d’acord amb la 
normativa de contractació pública.  
 

Article 3 

 
La Societat té una durada indefinida. 
 
La durada de la Societat s'estableix per temps indefinit; això no obstant, la Junta General 
podrà, en compliment dels requisits previstos en la Llei i en aquests Estatuts, acordar en 
qualsevol temps la seva dissolució i liquidació, així com la fusió amb altres, o l'escissió en una 
altra o altres societats. 
 

Article 4 

 
La Societat té el seu domicili social al carrer Barcelona, núm. 152 de Tortosa, província de 
Tarragona.  
  
El Consell d’Administració podrà traslladar el domicili dins del mateix terme municipal. 
Podran establir-se, traslladar i suprimir aquelles sucursals, agencies o delegacions que el 
Consell d'Administració consideri oportunes. 
 

CAPITOL II .CAPITAL SOCIAL. BÉNS I MITJANS ECONÓMICS  

 

Article 5 

 
El capital social és de 60.000 (seixanta-mil) euros, dividit en 300 participacions socials de 200 d’euros  
cadascuna d’elles, completament subscrites i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Les participacions socials estan numerades de l'1 a la 300 ambdues incloses; són iguals, acumulables 
i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. 
 
Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al 
portador, ni s’expediran resguards acreditatius d’una o diverses participacions socials. L’únic títol de 
propietat serà l’escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els 
altres documents públics que puguin atorgar-se. 
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Article 6 

 
Constitueix el patrimoni de  la societat: 
 
a) Els béns i drets que li adscriu el Consell Comarcal del Baix Ebre, en propietat o ús. 
 
b) Els que la societat obtingui per qualsevol altre títol. 
 

Article 7 

 
Els recursos de  la societat seran: 
 
a) Els productes i rendiments del seu patrimoni 
 
b) Les aportacions que el Consell Comarcal del Baix Ebre amb càrrec als pressupostos del 
mateix. 
 
c) Les tarifes i ingressos de  la prestació del servei 
 
d) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui d’entitats financeres i particulars 
 
e) Els donatius , les subvencions o auxilis 
 
f) La resta de  recursos que puguin ser-li atribuïts de  conformitat amb la normativa legal 
aplicable 
 

CAPITOL III .ÒRGANS DE LA SOCIETAT  

 

Article 8 

 
La direcció i administració de la societat correspondrà als òrgans següents: 
 
a) el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, que exercirà les funcions de Junta General. 
 
b) el Consell d'Administració. 
 
La Gerència de la societat tindrà caràcter potestatiu i, cas d’existir, s’integrarà com a òrgan de 
direcció i administració, d’acord amb les disposicions de l’article 26  d’aquests estatuts 
 

 
Secció 1. La Junta General 

 

Article 9 

 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre exercirà les funcions de Junta General de la societat 
expressant mitjançant els seus acords les decisions del soci únic de la societat, en la forma i 
amb les atribucions i facultats que determinen les lleis i els presents Estatuts. 
 

Article 10 

 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions de Junta General, es reunirà amb 

caràcter ordinari i obligatori com a mínim un cop l'any, dintre del primer semestre de cada 

exercici, per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió de 

l'exercici anterior i resoldre el que sigui procedent sobre l'aplicació dels resultats.  
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Es Junta General extraordinària qualsevol altra que no sigui l’ordinària anual, constituint-se 

quantes vegades sigui necessari, prèvia convocatòria del President o quan ho sol.licite la quarta 

part dels membres de  la Junta General, havent-se d’indicar els assumptes a tractar. 

 

Article 11 

 
La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d'acords i formació de la voluntat 
del soci únic per part del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en funcions de Junta General, 
s'ajustarà a les disposicions administratives que li siguin aplicables. 
 
Per a la resta de qüestions socials, seran aplicables les normes que regulen les societats de 
responsabilitat limitada. 
 

Article 12 

 
De cada reunió s'estendrà una acta, la qual serà aprovada i constarà en els termes que 
determini la legislació administrativa i mercantil, i s'inscriurà en el llibre d'actes del Ple del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la signatura de qui ostenti la presidència i la secretaria i 
en el llibre corresponent del soci únic, amb les formalitats corresponents. 
 
Un cop aprovada l'acta, els acords seran immediatament executius, llevat d'una disposició legal 
o jurisdiccional en contra. 
 
 

Article 13 

 
Ostentaran la presidència i la secretaria del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en 
funcions de Junta General, qui ho sigui del Consell Comarcal del Baix Ebre, respectivament, o 
les persones que siguin substitutes, d'acord amb la llei. 
 
El funcionària o la funcionària que exerceixi la intervenció del Consell Comarcal del Baix Ebre 
assistirà les sessions que celebri la Junta General. 
 

Article 14 

 
Corresponen al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, a més de les facultats esmentades a 
l’article 10 d’aquest Estatuts, les següents:  
 

a) Nomenament i separació del membres de l’òrgan d’administració, dels liquidadors i ,si 
s’escau, dels auditors de comptes, així com també l’exercici de l’acció social de 
responsabilitat contra qualsevol d’ells.  
 

b) L’autorització als administradores per a l’exercici per compte propi o d’altri d’un gènere 
d’activitat igual o anàleg o complementari del que constitueix l’objecte social.  
 

c) La modificació́ deis Estatuts socials. 
 

d) L'augment o reducció́ del capital social. 
 

e) La transformació, fusió i escissió de la societat.  
 

f) La dissolució de la societat.  
 

g) Aquelles que la Llei de Societats de Capital atribueix exclusivament a la Junta General.  
 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre podrà impartir instruccions a l’òrgan d’administració 
o sotmetre a autorització l’adopció pel citat òrgan de decisions o acords sobre determinats 
assumptes, sense perjudici del que estableix la Llei de Societats de Capital.   
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Secció 2. El Consell d’Administració  

 

Article 15 

 
El Consell d’Administració és l’òrgan d’administració, gestió i representació permanent de la 
societat.  
 
Estarà integrat pel nombre de persones membres determinat per la Junta General, que no 
podrà ser superior a nou (9) ni inferior a cinc (5)  
 
Totes les formacions polítiques amb representació al ple del Consell Comarca tindran 
representació en el Consell d’Administració de Baix Ebre Innova, SL.  
 
La representació podrà ser lineal o proporcional al nombre de membres del plenari del Consell 
Comarcal, a criteri de la Junta General 
 
Quan la representació sigui lineal cada formació política tindrà un membre i s’utilitzarà el 
sistema de vot ponderat; és a dir, el valor de les votacions emeses pel membre del consell 
d’administració tindrà el mateix valor que la seva representació plenària 
 
Quan la representació sigui proporcional, s’aplicarà el criteri proporcional que la Junta general 
consideri adequat en relació a la seva composició. 
 
Les persones membres del Consell d’Administració seran designades pel Ple del Consell 
Comarcal del Baix Ebre entre els membres de la corporació que reuneixin les condicions 
exigides en cada moment per les disposicions administratives i mercantils vigents per a les 
societats mercantils de capital públic.  
 

Article 16.  

 
Les persones membres del Consell d’Administració́ seran designades per un període de quatre 
anys (4) i  cessaran en el moment en que perdin Ia condició́ de membre del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, excepte en el període de renovació de la Corporació que seguiran en l’exercici 
del càrrec fins que es produeixi el nomenament dels nous membres 
 
El càrrec de conseller o consellera serà renunciable, revocable i reelegible.  
 
Les persones conselleres quedaran subjectes en el seu nomenament, durant la seva 
permanència en el càrrec i en les responsabilitat i actuacions en general, al que disposen la 
legislació local i la Llei de Societats de Capital i, en conseqüència, podran ser remogudes per la 
Junta General en qualsevol moment.   
 

Article 17.  

 
Les persones conselleres estaran sotmeses als supòsits d’incapacitat i incompatibilitat que per 
a exercir càrrecs representatius, assenyali la legislació́ aplicable als ens locals. 
No podran ocupar càrrecs en el Consell d’Administració les persones que estiguin incloses en 
alguns dels supòsits d’incompatibilitat establerts per la normativa mercantil.   
 

Article 18.  

 
El Consell d’Administració nomenarà d’entre les persones membres un/a president/a i un/a 
vicepresident/a.   
 
Així mateix, el Consell d’Administració nomenarà un/a Secretari/a ,càrrec que no caldrà que 
recaigui en cap persona membre del Consell de Administració. 
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Article 19.  

 
El/La President/a és l’òrgan executiu del Consell d’Administració́, i representa la Societat en 
tots els camps de la seva activitat, tant en judici com fora d'ell i, per tant, pot comparèixer, 
sense necessitat de previ i especial apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, siguin 
ordinàries o especials i davant l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals, òrgans estatals 
autònoms, ens públics i tota classe de persones publiques o privades, siguin físiques o 
jurídiques, inclòs el Banc d'Espanya, bancs de titularitat pública, privada, institucions 
benefiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació́ especial i qualsevol altres legalment 
reconegudes. No obstant això, el/la President/a del Consell podrà nomenar la persona que 
consideri adient per apoderar-lo en les seves facultats. 
 
El/la vicepresident/a substituirà el president en totes les seves atribucions en casos d’absència, 
malaltia, vacant o qualsevol altra impossibilitat.  
 

Article 20  

 
El Consell d’Administració́ es reunirà tantes vegades a I ‘any com estableix la legislació́ en 
vigor i tantes vegades com sigui convocat pel/per la President/a del Consell d’Administració́ o 
qui faci les seves funcions.  
 
També́ serà convocat el Consell mitjançant sol·licitud escrita de la tercera part, com a mínim, 
del nombre de persones components del Consell de la Societat, sol·licitud que haurà d'incloure 
necessàriament el punt a tractar en la reunió́ i la justificació́ de la sol·licitud.  
 
En aquest darrer cas, el/La President/a ha de convocar reunió́ del Consell dins el termini de set 
dies hàbils a comptar de la recepció́ del prec esmentat i autoritzarà I‘ordre del dia en els punts 
interessants juntament amb els que estimi oportú́ introduir en I ‘ordre del dia. 
 

Article 21  

 
El Consell d’Administració s’entendrà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió́, com a 
mínim, la meitat més un dels seus components. 
 
Tots els acords s'adoptaran per la meitat més un dels membres assistents, excepte que una 
disposició legal estableixi un quòrum diferent.  
 
El/La President/a tindrà vot de qualitat en cas d'empat. 
 

Article 22  

 
La Presidència podrà convocar a les reunions del Consell d’Administració, a fi d'assessorar, a 
tota classe de persones, ja siguin personal de la mateixa societat, del Consell Comarcal, 
d’altres administracions públiques o alienes al món públic, que podran assistir a les reunions 
per tal d'expressar la seva opinió́ o la raó́ de la seva ciència, amb veu però́ desproveïts de vot. 
 

Article 23 

 
Corresponen al Consell d’Administració́ les més amplies facultats per al compliment de 
I‘objecte social.  
 
La representació́ de la Societat recau en el/la President/a del Consell d’Administració i, per tant, 
podrà comparèixer davant tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, jutjats i tribunals 
de qualsevol jurisdicció́; executar actes de domini i disposició́ respecte a tota classe de béns, 
fins i tot immobles, propietat de la Societat.  
 
Sense que això suposi cap limitació dels paràgrafs anteriors, a títol enunciatiu i no limitatiu, 
corresponen al Consell d’Administració les següents facultats: 
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1) Elaborar el projecte de pressupost anual de la Societat amb I ‘antelació suficient per a 

la seva incorporació́ a I‘expedient del Pressupost General del Consell Comarcal.  
 

2) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la Societat  
 

3) Formular els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici precedent dintre del 
primer trimestre de cada any, i elevar-ho al Ple del Consell Comarcal per a la seva 
aprovació.  
 

4) Elevar propostes al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre perquè siguin tingudes en 
compte en aquells assumptes de competència comarcal  que puguin afectar directa o 
indirectament a I ‘activitat de la societat. 
 

5) Aprovar, a proposta de la Gerència, els plecs de condicions de contractació de la 
societat amb terceres persones, a efectes d’adjudicació d’obres i de serveis, pel 
procediment que el Consell estimi més adient per als interessos socials 
  

6) L’aprovació del Reglament de Règim intern.  
 

7) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el personal de la 
Societat i fixar els sous i gratificacions que siguin procedents.  
 

8) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la Societat i no 
vinguin reservades per llei a la competència de la Junta General.  

 

Article 24  

 
El Consell d'Administració podrà designar d’entre els seus membres a un o diversos consellers 
delegats o comissions executives, establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació. 
 

Article 25 

 
El càrrec membre del Consell d’Administració de Baix Ebre Innova, SL  serà gratuït i no podrà 
originar percepcions diferents de les indemitzacions per assistència i desplaçament, les quals 
seran determinades, en el seu cas, per la Junta General a proposta del propi Consell 
d’Administració, dins dels límits que en cada moment estableixi la normativa administrativa que 
resulti d’aplicació.  
 

Secció 3. La Gerència  

 

Article 26 

 
La gerència s’estableix com un òrgan social potestatiu amb facultats de gestió́, direcció́ de les 
activitats diàries i administració́ ordinària de la societat, de conformitat amb les directrius i les 
ordres del Consell d’Administració́ i els acords de la Junta General. 
 
Correspondrà a la Junta General establir la modalitat d’exercici de funcions gerencials; ja sigui 
a través de la gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre o bé a través d’una figura 
específica. 
 
Si la gerència de la societat s’exerceix per la gerència del Consell Comarcal del Baix Ebre, la 
designació per part de la Junta General contindrà el sistema retributiu, si s’escau 
 
Si la gerència s’exerceix per figura específica, tindrà la consideració de personal laboral  
Per a la selecció d’aquest personal regeixen els principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. 
En aquest cas, l’acord de designació de gerència haurà de contenir les facultats que siguin 
necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec  i també la remuneració, termini del 
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contracte i causes de la seva resolució, aplicant-se les disposicions legals corresponents al 
personal directiu professional i amb  relació laboral de caràcter especial d’alta direcció. 
 
EI/la Gerent podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i en 
el cas que aquest òrgan ho considera oportú, a les de les juntes generals ordinàries i 
extraordinàries. 
 

Article 27 

El Consell d’Administració a proposta del seu President, nomenarà la gerència. L’acord de 
nomenament contindrà les atribucions que se li confereixin, així com la remuneració, i el tipus 
del contracte 

Seran funcions de la gerència, entre d’altres:   

a) Exercir l'alta direcció de les activitats empresarials de la societat, sota la dependència 
orgànica directa del Consell d'Administració.   

b) Exercir la direcció del personal de l'empresa, tant tècnic com administratiu, auxiliar o 
subaltern, així com la proposta de  noves contractacions al Consell d’Administració per la seva 
aprovació.  

c) Subscriure contractes en nom i per compte de la societat en tots aquells negocis i operacions 
que el Consell d'Administració no es reservi expressament en l'acte de nomenament del gerent.   

d) Elaborar materialment els pressupostos d'ingressos i de despeses de l'exercici i presentar-
los al Consell d'Administració per a la seva tramesa posterior a la Junta General de la societat.    

e) Proposar al Consell totes les actuacions i operacions empresarials que estimi necessàries o 
convenients per a la millora de la gestió empresarial per part de la societat.   

   f) Contractar amb terceres persones els serveis d'assistència tècnica i d'assessorament 
externs que l'empresa necessiti, sempre dins dels límits dels pressupostos aprovats per la 
Junta General.   

g) Organitzar i dirigir els diferents serveis comercials, tècnics i administratius de l'empresa i 
determinarne l'estructura de personal, funcional i material.   

h) Assistir a les reunions del Consell d'Administració per informar i ésser informat, amb veu 
però sense vot.  

i) Executar i fer complir els acords del Consell  

j) Totes les altres competències que delegui el Consell d'Administració en aquest òrgan de la 
societat, per acord exprés.   

CAPITOL IV .EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS  

 

Article 28 

 
L'exercici social coincidirà amb l'any natural, llevat del primer exercici social, que s'iniciarà el dia 
d'atorgament de l'escriptura fundacional i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any. 
 

Article 29 
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La societat que quedarà sotmesa al règim de comptabilitat pública haurà de dur una 
comptabilitat ordenada, d'acord amb les disposicions del Codi de Comerç i complint tots els 
requisits legals. Els llibres seran legalitzats pel Registre mercantil corresponent al domicili 
social. 
 

Article 30 

 
Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'Administració 
formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d'aplicació de 
resultats. Els esmentats documents seran tramesos al Consell Comarcal del Baix Ebre, el qual 
haurà d'adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada any. 
 

Article 31 

 
Un cop la Junta General ha aprovat els comptes, els resultats es distribueixen de manera que, 
un cop pagades les despeses generals, les amortitzacions i els impostos, es constitueixi un 
fons de reserva legal i una reserva de la resta dels beneficis nets obtinguts en l'exercici, amb la 
finalitat de capitalitzar la societat durant un període mínim dels cinc anys següents a la seva 
constitució. A partir de l'any sis, aquestes reserves estatutàries no han de ser inferiors al valor 
de la capitalització de les subvencions de capital del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la 
finalitat que aquesta capitalització es faci efectiva. La resta es considera dividend a favor del 
Consell Comarcal 
 

Article 32 

 
Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, aquests seran dipositats, juntament 
amb la certificació acreditativa de l'aprovació dels comptes i de l'aplicació del resultat, al 
Registre mercantil, en la forma establerta per la llei. 
 

 

Article 33 

 
En cap cas els òrgans de la societat podran atorgar subvencions o fer donacions que 
responguin a criteris de mera liberalitat. 
 

Article 34 

 
Els membres dels òrgans de govern de la societat respondran civilment davant del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, dels seus actes i omissions que per dol, culpa o negligència greu, 
haguessin causat danys greus al Consell Comarcal, a la societat o a tercers, si aquests últims 
haguessin estat indemnitzats per la Corporació comarcal. L'exigència d'aquesta responsabilitat 
es farà efectiva per la via civil. 
 

CAPITOL V.  DISOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ  

 

Article 35.  

 
La Societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades en la vigent Llei de Societats 
de Capital.  
 

Article 36.  

 
Dissolta la Societat s’obrirà el període de liquidació́, nomenant la Junta General un nombre 
senar de persones liquidadores que, atenent als acords de la Junta General, que conservarà 
únicament a efectes liquidadors la seva sobirania durant I ‘esmentat període, han d'assumir les 
funcions que els assenyala la Llei de Societats de Capital.  
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PUNT 4t.- Expedient 10/2020. Aprovació, si s'escau, de la participació en la 
sol.licitud de subvenció del programa SINGULARS 2020  
 
L’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost,  modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de 
desembre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, i preveu regular la 
concessió de les subvencions amb l'objectiu de reforçar l'ocupabilitat i les 
competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els 
sistemes d'educació o formació, mitjançant les actuacions destinades a la millora de 
l'ocupabilitat i les experiències professionals per a joves participants amb l'objectiu 
d'adquirir una experiència laboral,  
 
La Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, obre la convocatòria anticipada per 
a l’any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament 
de Projectes Singulars de la Linia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
L’objectiu del Programa és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de 
60 persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació 
promovent des de l’administració accions que afavoreixen la qualitat en l’ocupació, la 
mobilitat laboral i altres accions com el retorn al sistema educatiu per aquells 
col·lectius amb escassa o deficient formació acadèmica.   
 
Per a l’execució de les actuacions, es preveu desenvolupar aquests projectes de 
manera agrupada amb les entitats del territori que es relacionen tot seguit. Treballar 
conjuntament amb aquestes ens permet optimitzar recursos i augmentar les  
oportunitats d’accés a l’ocupació i qualificació dels joves .  
 
- Consell Comarcal del Baix Ebre 
- Ajuntament de Tortosa 
- Baix Ebre Innova SL 
- Esplai Blanquerna 
 
La coordinació del Programa anirà a càrrec de l’Ajuntament de Tortosa, que per 
aquest projecte actuarà alhora com a entitat Promotora sol·licitant de la subvenció 
total. 
 
L’Ajuntament de Tortosa serà l’entitat receptora de la subvenció i distribuirà entre les 
entitats agrupades els imports que corresponguin d’acord amb les actuacions que 
duran a terme. 
 
Les actuacions, així com les relacions que s’estableixen amb les entitats agrupades es 
regularan mitjançant Conveni que es signarà, cas de Resolució favorable, en el termini 
de 10 dies des de la recepció de la Resolució. 
 
D’acord amb la base 2.1 les actuacions  a desenvolupar són: 
- Obligatòries 

a) Orientació laboral  
b) Formació Professionalitzadora 

 
- Opcionals 
 a) Prospecció 
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El col·lectiu al qual va adreçat és, de manera general, els joves beneficiaris de 
Garantia Juvenil i no integrats en els sistemes d’educació  o ocupació, específicament 
persones joves entre 16 i 29 anys beneficiàries de Garantia Juvenil inscrites en el 
Servei Públic d’Ocupació en situació de desocupació o millora d’ocupació. 
 
Les accions subvencionables s’han d’iniciar l’endemà de la publicació de la resolució 
definitiva i han de finalitzar com a màxim el 31 de juliol de 2021. 
 
El nombre de persones Tècniques a contractar per dur a terme les accions del 
Programa, dependrà de la Resolució final d’atorgament i la quantia fixada en 
l’atorgament de subvenció. 
 
L’Ajuntament de Tortosa, ha sol·licitat al servei d’Ocupació de Catalunya l’import que 
correspon a l’execució de la totalitat de les accions a realitzar en Programa Singulars: 
“Anem per Feina 2”, sent l’import total de Subvenció per les actuacions de totes les 
entitats de 320.298,00 euros. 
 
Segons l’article 6 de la  Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, la part de 
finançament que li correspondrà al Consell Comarcal per a l’execució de les 
actuacions que li corresponen, vindrà determinada per : 
 
Previsió d’atorgament de subvenció al Consell Comarcal  : 62.640,00 euros 
Accions de tutoria i orientació:                 62.640,00 euros 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, després de conèixer el dictamen favorable de 
la Comissió Informativa Comarcal d’Activació Econòmica i amb unanimitat dels 24 
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Adherir-se a la sol·licitud de subvenció presentada per l’Ajuntament de 
Tortosa per a la Realització del Programa SINGULARS “Anem per feina 2”,  com a 
entitat agrupada.  
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura 
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, inclosos tots aquells 
documents que regulin les relacions entre l’entitat promotora i el Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
 
 
PUNT 5è.- Expedient 44/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases i la 
convocatòria d'ajuts per a situacions d'urgència social  
 
La urgència social és la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, 
extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic 
d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat 
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no 
disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions 
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 
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Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per 
poder atendre adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 
13/2006), que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa, per a l’exercici 2020 de la partida 2020 
UBASP 23148001, per un import de 10.000,00 euros, per atendre les urgències 
socials. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, després de conèixer el dictamen favorable de 
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 les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts per atendre 
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2020, 
amb el text annex. 

 

BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS PER ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA 
PUNTUALS I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A L’ANY 2020 

 
 

1. Naturalesa jurídica i dotació pressupostària 

 
Els ajuts contemplats en aquestes bases seran considerats despesa de dret públic.  
 
Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari, no essent de contingut jurídic impossible ni 
contradictori amb l'anterior prescripció el fet que (principalment per limitacions pressupostaries) 
el personal tècnic de referència dels Serveis Socials Bàsics pugui limitar els ajuts a persones 
físiques que reuneixin els requisits objectius contemplats i, en cas necessari, prioritzar els 
casos amb major puntuació, segons el barem establert.  
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com 
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. 
 
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per poder atendre 
adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 13/2006), que són 
compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 
El pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’exercici 2020 preveu l’aplicació 
pressupostària “2020 UBASP 23148001”, per un import de 10.000,00 euros, per atendre les 
urgències socials. 
  

2. Concepte d’urgència social 

 
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que 
requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció 
de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què 
es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no 
estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 
 
Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics a les 
quals la persona usuària tingui dret i les corresponents a altres administracions i institucions 
d’iniciativa social. 
 
Es podran tramitar en concepte d’ajuts d’urgència social aquells casos en què la persona no ha 
pogut sol·licitar l’ajut dins del termini establert, però el necessita urgentment segons la valoració 
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de l’equip professional. En aquest cas, caldrà el compromís de la persona per sol·licitar-lo a la 
institució pertinent i en el termini establert. 
 

3. Persones beneficiàries 

 
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades als municipis 
de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació del serveis social bàsic amb el 
Consell Comarcal i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o 
exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè 
no tenen ingressos o aquests són insuficients. 
 

4. Tipologia dels ajuts d’urgència social 

 
4.1. Alimentació, higiene, roba i calçat. 
 
-L’alimentació en situacions conjunturals puntuals d’atenció social urgent sempre i quan no 
puguin ser cobertes pel projecte Tiquet Fresc, pel Banc d’Aliments o per altres vies de caire 
social. 
 
-Productes higiene personal, roba i calçat.  
 
4.2. Habitatge 
 
-Ajut destinat a persones que acreditin risc greu de possibilitat de perdre l’habitatge per no 
poder afrontar els rebuts impagats de lloguer o de quotes de préstec hipotecari (únicament la 
part del préstec que afecta l’habitatge), sempre i quan no puguin acollir-se a mediació efectiva 
o a altres convocatòries d’ajuts, entre els quals, els de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. 
 
-Ajuts complementaris per a la contractació d’un habitatge de lloguer. 
 
-Ajuts per mantenir les condicions mínimes d’higiene i habitabilitat de l’habitatge. 
 
-Ajudes per l’adquisició d’equipament bàsic i imprescindible de primera necessitat per 
l’habitatge habitual. 
 
-Ajuts destinats a cobrir les despeses urgents d’estada puntual, adreçada a col·lectius 
vulnerables que necessiten atenció i, en cas de no rebre-la, corrin un risc greu 
d’abandonament.  
 
4.3. Subministraments  
 
Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament d’aigua, llum i gas en casos 
en què es posi de manifest que aquesta és la única opció alternativa per evitar un tall de 
subministrament que provocaria un greuge important a la família, sempre i quan no puguin 
acollir-se a ajuts d'urgència social específics regulats a l'empara de a la Llei 24/2015 del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
 

4.4. Atenció a menors en situació de risc  
 
-Pagament puntual de serveis i recursos necessaris per atendre els menors en els casos en 
què el/la progenitor/a no compti amb ingressos econòmics suficients i no tingui suport familiar. 
 
-Ajuts per adquisició de llibres i material curricular obligatori per alumnes de Primària i Eso que 
assisteixin a centres escolars de la comarca del Baix Ebre, excepte Tortosa, sempre i quan no 
puguin acollir-se a altres convocatòries d’ajuts.              
 
-Ajuts per adquisició d’ordinadors portàtils i llicències per alumnes de Primària i ESO que 
assisteixin a centres escolars de la comarca del Baix Ebre, excepte Tortosa sempre i quan no 
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puguin acollir-se a altres convocatòries d’ajuts i que s’acrediti pel centre formatiu que siguin 
estrictament necessaris i obligatoris pel desenvolupament del curs acadèmic 
               
4.5. Atenció sanitària  
 
Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts pel Sistema de la 
Seguretat Social que eviten el deteriorament de la salut física i/o psíquica amb el corresponent 
informe mèdic (medicaments, llet maternitzada, ulleres graduades, tractaments terapèutics 
infantils, odontologia, etc.). 
 
4.6. Desplaçaments  
 
Desplaçaments puntuals o associats a transport o trasllats en situacions especials i sempre que 
no estiguin coberts per altres Administracions. 
 
4.7. Altres 
 
Pagament d’altres conceptes no inclosos en els apartats anteriors, i que es valori pel 
professional la necessitat de cobrir-los i evitar així una situació d’exclusió social o el risc de 
patir-la. 
 
 Exclusions 
 
S’exclou expressament d’aquesta convocatòria les ajudes per menjadors escolars, el material 
escolar, el transport escolar, les quotes de l’Ampa, les ajudes per assistència a llars d’infants, 
les ajudes per a activitats extraescolars, els ajuts individuals per matriculacions a cicles 
formatius de grau mitjà i superior i les matriculacions universitàries. 
 

5. Quantia màxima dels ajuts  

 
Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud d’ajut a la 
convocatòria de l’exercici 2020, amb un import màxim de 600 €  
 

6. Valoració de la situació de necessitat  

 
La valoració de la situació de necessitat és l’element definitori bàsic per poder tenir accés a les 
prestacions d’urgència social i s’ha de fer tenint en compte les condicions econòmiques, socials 
i familiars del beneficiari o beneficiària.  
 

7. Criteris de concessió 

 
Els criteris generals bàsics que cal tenir en compte per valorar la situació d’urgència social per 
atorgar ajuts econòmics a les persones individuals, famílies i/o unitats de convivència són els 
següents:  
 
- Que hi hagi una situació de necessitat social i/o vulnerabilitat puntual.  
- Que la necessitat s’ajusti a la tipologia dels ajuts establerts.  
- Que sigui una situació sobrevinguda no prevista.  
- Que els deutes corresponguin a conceptes bàsics.  
- Que hi hagi voluntat efectiva i susceptibilitat de seguiment de superar la situació d’adversitat.  
 
7.1  Valoració econòmica  
 
Per establir la situació econòmica de la família o la unitat de convivència, s’establirà el nivell 
d’ingressos nets percebuts pels membres de la llar durant els tres mesos anteriors a la data de 
sol·licitud.  
 
S’entén per ingressos el següent:  
 



 
 

 
 

22 

- Ingressos del treball per compte aliena  
- Beneficis i pèrdues del treball per compte propi  
- Pensions, subsidis i prestacions socials  
- Rendes de capital i de la propietat  
- Ingressos percebuts per menors  
 
Per determinar els nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de renda de  suficiència de 
Catalunya. (569,12 € ).  
 
A fi d’establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars, s’utilitzaran els 
trams establerts per l’estadística amb la fórmula de càlcul següent:  
 
Per a cada adult de més a la llar: IRSC x 0,5  
Per a cada menor de més a la llar: IRSC x 0,3  
 
Els ingressos mensuals nets familiars màxims per sol·licitar l’ajuda l’any 2020, seran els 
següents:  
  

Unitat familiar  

Un adult 
569,12 

Un adult i un menor* 
739,86 

Un adult i dos menors 
910,59 

Un adult i tres menors 
1.081,33 

Dos adults 
853,68 

Dos adults i un menor 
1.024,42 

Dos adults i dos menors 
1.195,15 

Dos adults i tres menors 
1.365,89 

Tres adults 
1.138,24 

Tres adults i un menor 
1.308,98 

Tres adults i dos menors 
1.479,71 

Tres adults i tres menors 
1.650,45 

*Menor de 18 anys 

En cas de revisió de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya es procedirà a 
l'actualització immediata de les quanties anteriors adequant-les al mencionat indicador. 
 

TAULA DE PUNTUACIÓ PER LA VALORACIÓ ECONÒMICA Punts 

Ingressos inferiors al 25% dels ingressos màxims mensuals 60 

Ingressos entre el 25 i el 50% dels ingressos màxims mensuals 45 

Ingressos entre el 50 i el 75% dels ingressos màxims mensuals 30 

Ingressos entre el 75% i el 100% dels ingressos màxims mensuals 15 

 
7.2  Valoració social i familiar  
 
L’equip professional del Servei Bàsic d’Atenció Social emetrà un informe socioeconòmic amb 
els  indicadors següents : 
 
TAULA DE PUNTUACIÓ PER A LA VALORACIÓ SOCIAL 
 
1. COMPOSICIO FAMILIAR:  4  punts 
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1. Família nombrosa: 2  punts 
2. Família monoparental : 2 punts 
 

2. SITUACIO SOCIO-FAMILIAR 
 
En relació a la família: 18 punts 
 

• Drogodependències: 2 punts 

• Negligència en el compliment de les obligacions alimentaries, d’higiene, salut o 
educatives: 2 punts  

• Dificultats d’integració social: 2 punts 

• Violència familiar: 2 punts 

• Atur: 2 punts 

• Problemes d’habitatge: 2  punts 

• Dificultats en les relacions familiars: 2 punts 

• Discapacitats: 2 punts 

• Problemes de salut: 2 punts 
 
En relació als infants 18 punts 
 

1. Dificultats d’escolarització (absentisme escolar, desescolaritzacio, inadaptació 
escolar...): 2 punts 

2. Necessitats educatives especials: 2 punts 
3. Consum de substancies tòxiques: 2 punts 
4. Activitats marginals: 2 punts 
5. Explotació laboral: 2 punts 
6. Manifestació conductual de risc en la qual intervé un servei especialitzat: 2 punts 
7. Problemes de salut: 2 punts 
8. Discapacitats: 2 punts 
9. Dificultats d’integració social: 2 punts 

 
7.3 Valoració i atorgament d’ajuts 
 
Les prestacions seran puntuades segons el resultat de la suma entre la valoració econòmica i 
la valoració social.  
 
No es valorarà cap petició que no compti amb la sol·licitud formal d’ajut i que vagi 
acompanyada de l’informe socioeconòmic emès pel professional de l’àmbit social que, en 
caràcter perceptiu, complirà el model establert per l’ens comarcal amb la corresponent 
informació, com a mínim, de caire econòmic i social que es requereix avaluar a través 
d’aquestes bases de convocatòria.  
 
El percentatge de la prestació es determinarà segons la següent taula: 
 

De 15 a 50 punts: 50% 
De 51 a 100 punts: 100% 

 
L’import de l’ajut es determinarà aplicant el percentatge obtingut a partir de la taula anterior a la 
base que representarà la quantia sol·licitada que, en cap cas, ni de forma acumulada ni 
conjunta, superarà els 600 € anuals.  
 
De forma excepcional i degudament acreditat amb el pertinent informe social, es podrà avaluar, 
per part de la coordinació del departament, l’atorgament íntegre o parcial de l’ajut diferent del 
percentatge resultant de la valoració ordinària i atenent a la quantia proposada pel professional 
de l’àmbit social.  
 
Tal com disposa la base segona, els ajuts s’atorgaran en funció de la partida pressupostària. 
Quan es produeixi l’esgotament econòmic de la partida no es podran atendre més sol·licituds, a 
excepció que es doni el cas d’una nova ampliació de la partida corresponent.  
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8. Lloc de Presentació i documentació. Procediment de tramitació i atorgament. 

 
Documentació a aportar pel sol·licitant 
 
Les sol·licituds, segons el model establert en l’annex, es presentaran preferentment al registre 
general del Consell Comarcal del Baix Ebre, acompanyades de la documentació necessària 
que acrediti la situació econòmica i familiar. 
 
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent 
del procediment administratiu  
 
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per valorar els 
ajuts és: 
 
- DNI/NIE del sol·licitant 
 
- Documentació acreditativa de la situació econòmica durant els tres mesos anteriors a la data 
de la sol·licitud: extractes bancaris dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud 
 
-Documentació acreditativa de la sol·licitud de l’ajut. 

 
En cas de mancar algun d’aquests documents o ser defectuosos,  es sol·licitarà la seva 
esmena i/o aportació i, un cop esmenada la documentació, es seguirà el mateix tràmit.  
 
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.  
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, o de forma motivada 
sol·licita una pròrroga,  s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud i es procedirà a 
l’arxiu de l’expedient. 
 
Documentació interna 
 
La sol·licitud es complementarà amb el pertinent informe socioeconòmic del treballador/a- 
educador/a social valorant la sol·licitud, amb el vistiplau de la coordinació del Departament. 
 
Procediment d’atorgament 
 
Les sol·licituds d’ajut s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre general del Consell 
Comarcal del Baix Ebre i s’atorgaran fins a esgotar la corresponent partida pressupostària.  
 
L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant resolució de la Presidència del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la 
sol·licitud. Si transcorre el termini esmentat sense resolució, l’ajut es considerarà denegat.  
 
Es donarà compte de les sol·licituds aprovades a la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones del mes següent al seu atorgament. 
  

9. Pagament i justificació 

 
9.1. En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per a 
efectuar el pagament  
 
9.2. Atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina l’ajut i sempre als efectes de garantir 
el seu destí efectiu, el pagament,  prèvia autorització del beneficiari a través d’una cessió del 
crèdit,  es realitzarà directament al proveïdor del servei o subministrament que es tracti o bé a 
alguna entitat social que hagi assumit la despesa. 
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10. Termini 

 
Els ajuts es podran sol·licitar des de la data d’aprovació d’aquestes bases fins el dia 30 de 
novembre de 2020.  
 

11. Dret Supletori 

 
Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la legislació 
especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu defecte, el Decret 
179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament, així com 
la normativa vigent sobre el procediment administratiu. 

 
 
Segon- Donar a aquest acord la tramitació de publicitat corresponent per a la seva 
efectivitat. 
 
 
PUNT 6è.- Expedient 45/2020. Aprovació, si s'escau, de les bases i la 
convocatòria d'ajuts per a subministraments per raó de pobresa energètica  
 
El 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 
el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Departament d’Empresa i Coneixement han treballant en el 
desenvolupament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
han ampliat  la seva col·laboració mitjançant la signatura de l’Addenda a la Fitxa 1 del 
contracte programa 2016-2019 que té per objecte ampliar els termes de la 
col·laboració del contracte programa 2016 - 2019, per a la col·laboració en matèria de 
pobresa energètica en el marc de la fitxa 1 - serveis socials bàsics del contracte 
programa. 
 
El passat mes de desembre, es va signar la pròrroga del contracte programa per a 
l’exercici 2020, que preveu una dotació de 33.264,87 euros. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, després de conèixer el dictamen favorable de 
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 les bases ì la convocatòria per a la concessió d’ajuts per l’atorgament 
d’ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica per a 2020  
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BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL SOBRE POBRESA 
ENERGÈTICA PER L’EXERCICI 2020 
 
 

1. Naturalesa jurídica i dotació pressupostària 

 
Els ajuts contemplats en aquestes bases seran considerats despesa de dret públic.  
 
Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari, no essent de contingut jurídic impossible ni 
contradictori amb l'anterior prescripció el fet que (principalment per limitacions pressupostaries) 
el personal tècnic de referència dels Serveis Socials Bàsics pugui limitar els ajuts a persones 
físiques que reuneixin els requisits objectius contemplats i, en cas necessari, prioritzar els 
casos amb major puntuació, segons el barem establert.  
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat 
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència. 
 
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per poder atendre 
adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 13/2006), que són 
compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.  
 
La Llei 24/2015 de 29 de juliol del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
estableix les mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
L'addenda pels exercicis 2018-2019 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de servies socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, regula els ajuts d'urgència 
socials sobre pobresa energètica. La pròrroga per l’exercici 2020 del contracte programa del 
l’exercici 2019 inclou els ajuts d’urgència per fer front als subministraments. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa, per a l’exercici 2020 de l’aplicació pressupostària 
per atendre les urgències socials per subministraments. 
  

2. Concepte d’urgència social 

 
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst, que 
requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Té per finalitat l’atenció 
de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què 
es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no 
estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 
 
Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics a les 
quals la persona usuària tingui dret i les corresponents a altres administracions i institucions 
d’iniciativa social. 
 
Es podran tramitar en concepte d’ajuts d’urgència social aquells casos en què la persona no ha 
pogut sol·licitar l’ajut dins del termini establert, però el necessita urgentment segons la valoració 
de l’equip professional. En aquest cas, caldrà el compromís de la persona per sol·licitar-lo a la 
institució pertinent i en el termini establert. 
 

3. Persones beneficiàries 

 
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades als municipis 
de la comarca que tenen signat conveni per a la prestació del serveis social bàsic amb el 
Consell Comarcal i es troben en situació de risc d'exclusió residencial d'acord amb l'article 5.10 
de la Llei 24/2015. 
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Es determina un perfil d’aquells ciutadans que tindran un accés prioritari en compliment de l’art. 
30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic: 
 

• Família monoparental i nombrosa. 

• Família monoparental. 

• Família nombrosa. 

• Família amb menors a càrrec. 

 

4. Tipologia dels ajuts d’urgència social 

 
 Subministraments  
 
Ajut destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament bàsics de la llar: llum, aigua 
i gas d'aquelles persones i famílies que segons l'Equip Bàsic de Serveis Socials necessiten 
aquesta prestació per mantenir un mínim confort en el seu habitatge habitual, d'acord amb els 
criteris de la Llei 24/2015. 
 
Els subministraments estaran compresos dins de l’exercici 2020. 
 

5. Quantia màxima i percentatge dels ajuts  

 
Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud d'ajut per 
semestre de la convocatòria. 
 
El percentatge d'atorgament serà del 100% amb la quantia màxima de 1.000 per  anualitat. 
 

6. Criteris de concessió 

 
Als efectes de la Llei 24/2015 s’entén que les persones i unitats familiars es troben en situació 
de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si 
es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es 
tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de 
persones amb discapacitats o amb gran dependència.  
 
Excepcionalment, les mesures vinculades amb la definició que estableix l’apartat anterior, es 
poden beneficiar persones i unitats familiars que superin els límits d’ingressos que s’hi fixen, 
sempre que disposin d'un informe dels serveis socials que acrediti que estan sotmeses a un 
risc imminent de pèrdua de l'habitatge i no disposen d'alternativa d’habitatge pròpia. 
 
Per a la determinació de les situacions de risc d’exclusió residencial, els ingressos familiars 
s’han de ponderar d’acord amb els coeficients que siguin establerts pel Pla per al dret a 
l’habitatge vigent. 
 
Per als supòsits de pobresa energètica, les mesures de protecció regulades per la Llei 24/2015 
s’apliquen també a les llars en què, malgrat que la unitat familiar no compleixi els requisits 
d'ingressos econòmics, hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, com en 
el cas de les persones que per a 
sobreviure necessiten màquines assistides. 
 
Tal com disposa la base primera, els ajuts s’atorgaran en funció de la partida pressupostària. 
Quan es produeixi l’esgotament econòmic de la partida no es podran atendre més sol·licituds, a 
excepció que es doni el cas d’una nova ampliació de la partida corresponent.  
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7. Lloc de Presentació i documentació 

 
Les sol·licituds, segons el model establert en l’annex, es presentaran preferentment al registre 
general del Consell Comarcal del Baix Ebre, acompanyades de la documentació necessària 
que acrediti la situació econòmica i familiar, i la corresponent documentació següent.  
 
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu la normativa vigent 
del procediment administratiu  
 
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per valorar els 
ajuts és: 
 

10. DNI del sol·licitant 
11. Fotocòpia de la declaració de renda, certificat d’imputacions o en el seu defecte signar 

autorització a la sol·licitud normalitzada, de tots i cadascun dels membres de la unitat 
familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui sol·licitar a l’Agència Tributària dades 
relatives a la renda. 

12. Acreditació de les factures de subministraments pendents de pagament. 
13. Acreditació, si s'escau, de persones amb discapacitat, gran dependència o persones 

afectades per dependència energètica. 
 
La sol·licitud es complementarà amb el pertinent informe socioeconòmic del treballador/a 
social referent valorant la sol·licitud. 
 

Les sol·licituds d’ajut s’atendran per rigorós ordre d’entrada al registre general del Consell 
Comarcal del Baix Ebre i s’atorgaran fins a esgotar la corresponent partida pressupostària.  
 
 

8. Procediment de tramitació, valoració i atorgament 

 
Si la documentació és correcta i complerta es passarà a avaluació per al seu atorgament per 
part del coordinador de serveis socials. En cas de mancar algun d’aquests documents o ser 
defectuosos,  es sol·licitarà la seva esmena i/o aportació i, un cop esmenada la documentació, 
es seguirà el mateix tràmit.  
 
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.  
 
La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda, de forma 
presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el corresponent requeriment i 
amb registre de sortida. En cas que no s’hagi requerit la documentació presencialment, aquesta 
es podrà requerir a l’usuari via correu postal al domicili que figuri a la sol·licitud. El termini 
d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de la notificació 
efectiva, ja sigui presencial o per correu postal.  
 
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, o de forma motivada 
sol·licita una pròrroga,  s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud i es procedirà a 
l’arxiu de l’expedient. 
 
L’atorgament o denegació de l’ajut es farà efectiu mitjançant resolució de la presidència del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la 
sol·licitud. Si transcorre el termini esmentat sense resolució, l’ajut es considerarà denegat. 
 
Es donarà compte de les sol·licituds aprovades a la Comissió Informativa de Serveis  
a les Persones del mes següent al seu atorgament. 
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9. Pagament i justificació 

 
9,1. En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per a 
efectuar el pagament a la persona beneficiària mitjançant la fórmula de transferència bancària.  
 
9.2. No obstant això, en els supòsits que sigui possible, atesa la naturalesa de la finalitat a la 
qual es destina l’ajut i sempre als efectes de garantir el destí efectiu de la mateixa, el pagament 
es realitzarà directament al proveïdor del servei o subministrament que es tracti. En aquest cas, 
el proveïdor de la prestació acreditarà la satisfacció de l’ajuda repercutida en la persona 
interessada o beneficiaria. 
 
 

10. Termini 

 
Els ajuts es podran sol·licitar des de la data d’aprovació d’aquestes bases i, d’acord amb el 
següent calendari: 
 

14. Primer semestre 2020: Data màxima 31/07/2020 
15. Segon semestre 2020: Data màxima 13/11/2020 

 
 

11. Dret Supletori 

 
Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la legislació 
especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu defecte, el Decret 
179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament, així com 
la normativa vigent sobre el procediment administratiu. 
 
 

Segon- Donar a aquest acord la tramitació de publicitat corresponent per a la seva 
efectivitat. 
 
 
 
PUNT 7è.- Expedient 1957/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases i 
convocatoria per la formación d’una borsa d’arquitecte tècnic 
 
El Ple del Consell Comarcal del baix Ebre, en sessió de data 29 de novembre de 2019, 
va aprovar inicialment, el Pressupost General, Bases d’Execució, i la plantilla de 
personal funcionari, laboral i eventual per a l’exercici econòmic 2020 i exposar-lo al 
públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per un període 
de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podrien examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple d’aquest Consell Comarcal i que si s’acabés l'esmentat 
termini sense presentar-se reclamacions s’entendria com a pressupost definitivament 
aprovat, sense necessitat d’un nou acord plenari. En data 3 de gener de 2020, el 
President ha resolt donar per aprovat definitivament el pressupost consolidat del 
Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’exercici de 2020 i la plantilla de personal. 
 
En la plantilla per a l’exercici 2020 s’ha inclòs una plaça d’arquitecte tècnic amb la 
finalitat de reforçar els serveis tècnics comarcals atès el volum de peticions 
d’assistència que estan presentant els ens locals de la comarca i la voluntat del 
Consell Comarcal d’atendre-les, a banda de l’obligació legal de la prestació de 
l’assistència tècnica corresponent 
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És voluntat d’aquesta Corporació respondre totes les peticions d’assistència que 
presenten els ens locals de la comarca per la qual cosa és necessari comptar, amb la 
màxima celeritat, del personal tècnic adequat. 
 
La secretària informa de la possibilitat de procedir a la selecció, establir una borsa 
d’ocupació i procedir al nomenament de funcionari interí per ocupar aquesta plaça fins 
que es produeixi la possibilitat de la seva cobertura definitiva. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, després de conèixer el dictamen favorable de 
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 les bases reguladores de la convocatòria per a la constitució d'una 
borsa d'ocupació per arquitecte tècnic en els termes en què figuren en l'expedient. 
 

CONVOCATÒRIA  PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE D’ARQUITECTE 
TÈCNIC GRUP A2 PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 

1. Objecte d’aquestes bases 

 
És objecte d’aquestes bases regular els aspectes específics del procés selectiu per a la creació 
d’una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic pel procediment de concurs oposició, lliure accés, 
Grup A2, en tot allò que no hagin determinat les bases generals, aprovades pel ple del Consell 
Comarcal en sessió de data 29 d’octubre de 2019 i publicades íntegrament al BOP de 
Tarragona número 11 de novembre de 2019, o es determini en aquestes de forma diferent. 
 
PROCÉS SELECTIU ARQUITECTE TÈCNIC 
 
a) Sistema de selecció. Concurs oposició. 
 
b) Grup de Classificació: A-2. 
 
c) Vincle: funcionari interí. 
 
d) Període de prova: L’aspirant seleccionat i nomenat per cobrir aquest lloc restarà en període 
de prova durant el termini de 6 (sis) mesos a comptar des del nomenament. Durant aquest 
període, l’aspirant seleccionat serà avaluat pel cap superior que informarà sobre la seva 
idoneïtat per cobrir el lloc, de manera que si no assoleix aquesta condició, el President podrà 
decretar el cessament en les funcions per la qual se l’ha possessionat sense cap dret a 
indemnització. 
 
e) Titulació necessària: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Estudis 
d’Arquitectura, Grau en Enginyeria de l’Edificació, Arquitecte Tècnic, Aparellador o altra titulació 
equivalent. 
 

2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants: 

 
a) Estar en possessió de titulació universitària oficial de grau, llicenciatura o diplomatura que 
figura a l’apartat 1.e). 
 
 Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
 
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català certificat 
C1 (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, 
sobre avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536 de 9 de gener de 
2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions 
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equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre 
VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i 
certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política 
Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix, és 
d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i 
l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de 
realitzar una prova de català. 
 
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de països 
en què el castellà sigui llengua oficial hauran d’acreditar posseir coneixements de llengua 
castellana de nivell intermedi o nivell B2. 
 
 L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o exercici, 
o presentant un dels documents que s’indiquen a continuació: 
 
- Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol. 
 
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 
31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves 
dirigides a l’obtenció d’aquest. 
 
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. 
 
d) Disponibilitat per realitzar desplaçament per la comarca del Baix Ebre, amb mitjans propis. 
 
 

3. Funcions principals del lloc de treball i àmbit territorial: 

 

Les funcions bàsiques del lloc de treball de tècnic de gestió són les tasques de recolzament a 
les funcions de nivell superior de àrea de serveis tècnics, i de forma específica, i de forma no 
exclusiva: 

 

- Elaboració de memòries i projectes en l’àmbit de la seva titulació 

- Seguiment d’expedients de subvencions en l’àmbit de l’habitatge 

- Direcció d’obra pública  

- Assistència tècnica a ajuntaments ne l’àmbit de la seva professió 

- Seguiment d’expedient de subvenció en matèria d’habitatge 

També es desenvoluparan altres funcions que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes, en raó 
de la seva titulació, i tasques de suport en l’àmbit de la seva qualificació tècnica. 

 

4. Desenvolupament del procés selectiu 

 
Fase Oposició 
 
4.1. Prova coneixement de llengües: 
 
4.1.1 Llengua catalana:  
 
Consisteix en una prova eliminatòria de coneixements de llengua catalana, que consta de dues 
parts: 
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Primera part. Consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de 
llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics. 
 
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral amb una conversa. 
 
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració i el resultat 
de l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A. 
 
Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin documentalment, fins 
al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell  suficiència de  catalana 
(certificat C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació equivalent, i es 
consideraran com a aptes/as. 
 
4.1.2 Llengua castellana:  
 
Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin 
originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova 
eliminatòria de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar 
un exercici que consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a mantenir una 
conversa amb membres de la Comissió. La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i 
caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu. 
 
Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin 
documentalment, fins al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels 
coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. 
 
4.2. Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball: 
 
Aquesta prova es divideix en dues parts: 
 
a) La primera part, eliminatòria, consisteix en la realització d’un test de 60 preguntes amb tres 
respostes alternatives, i relacionat amb el temari de l’Annex 1. 
 
La forma de puntuació de l’exercici és la següent: 
 
- 0,50 punt per resposta correcta 
- (-) 0,25 per resposta incorrecta 
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada 
 
La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració. 
 
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 30 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 15 punts per a 
superar-lo. 
 
b) La segona part, eliminatòria, consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat amb 
les funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, 
quedant a judici de la Comissió el seu contingut, característiques i forma de realització. 
 
En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en tasques 
pròpies del lloc de treball.  
 
La durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració.  
 
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a 
superar-lo.  Només les persones aspirants que superin la primera part d’aquesta prova (test) 
podran continuar amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera 
part, el resultat final serà de NO APTE/A. 
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El resultat final de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la mitjana 
dels dos exercicis.  
 
Cas que no es pugui fer la mitjana per no superar un dels dos exercicis amb un mínim de 5 
punts, el resultat final serà de NO APTE/A. 
 
Fase Concurs 
 
4.3. Valoració de mèrits:   
 
4.3.1 Entrevista (màxim  5 punts):  
 
La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat 
de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball 
en relació a les funcions descrites a l’apartat 3. 
 
4.3.2 Antiguitat (màxim  5  punts):  
 
a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques sempre que siguin 
en llocs relacionats amb el que es convoca, a raó de 0,10 punts per mes complet de serveis. El 
temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. 
 
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats amb el 
que es convoca a raó de 0,05 punts per mes complet de serveis. 
 
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha d’acreditar 
mitjançant certificat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a 
més, un certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin  
prestat els serveis; i en el cas de treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més, 
contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels 
serveis prestats. 
 
4.3.3. Formació i perfeccionament (màxim 5 punts): 
 
Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de 
perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les 
funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs 
requereixen. 
 
Es valorarà la formació en programes informàtics en relació a  la  creació de  simulacions 
digitals de disseny de projectes d’arquitectura. 
 
Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys, excepte màsters i 
postgraus i altres estudis universitaris relacionats amb el lloc de treball que es convoca.  
 
Els/Les interessats/des han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que 
acrediti: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament. 
 

- Jornades de fins a 9 hores 0,05 punts 
- De deu a dinou hores 0,15 punts 
- De vint a trenta-nou hores 0,25 punts 
- A partir de quaranta hores 0,35 punts 
- Postgrau 0,50 punts 
- Màster 0,75 punts 
- Altres Estudis universitaris 1 punt 

 
En cas que s’acreditin diversos certificats de la mateixa activitat formativa d’informàtica, només 
es valorarà el de l’última edició. 
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5. Presentació de sol·licituds 

 
La sol·licitud es presentarà d’acord amb el model normalitzar que s’annexa a aquestes bases. 
S'acompanyarà, en tot cas de: 
 

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

 
No cal adjuntar la documentació relativa als mèrits al·legats. Aquesta documentació es 
requerirà  als aspirants que hagin superat la fase d’oposició per tal que la presentin en el 
termini de 3 dies naturals posteriors a la data de requeriment. 
 
La sol·licitud i la documentació obligatòria es presentaran al  Registre General del Consell 
Comarcal del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa, o en qualsevol dels llocs a què fa 
referència l’art. 16  de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.  
 
Preferentment, però, es pot presentar, a l’apartat instància genèrica,  a través de la seu 
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre 
 
L’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana, quan s’escaigui, pot presentar-se fins 
el moment de la realització de la prova de català i/o castellà. 
 
 

6. Terminis de presentació 

 
Termini de presentació de sol·licituds: Fins el quinzè dia natural comptat des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

7. Llista d’admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista d’admesos i exclosos es farà pública 
mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i al web: 
http://www.baixebre cat. 
 
Règim de recursos: 
 
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d’aquesta 
publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. 
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de 
l’endemà d’aquesta publicació, davant del President del Consell. 
 

8.- Comissió de valoració 

 
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent: 
 
President 
 
Titular: la secretària de la Corporació 
Suplent : Responsable de Recursos Humans de la Corporació.  
 
Vocals  
 

https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
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- Dos tècnics/ques designats per la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb 
coneixements i experiència en administració pública i formació a nivell d’arquitectura o 
arquitectura tècnica. 
 
Secretari:  
 
Titular: Funcionari de l’àrea de secretaria.  
 
 La Comissió de valoració  esta facultada per resoldre els dubtes o les discrepàncies que 
s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció. 
 
 

9.- Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants.  

 
9.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, la 
comissió de valoració  podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries 
per a resoldre’l.  
 
9.2.- La comissió de valoració farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i 
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, 
restaran a l’espera de ser cridats pel Consell Comarcal, per ordre de puntuació, quan es 
produeixi la necessitat d’incorporació temporal. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys, 
tanmateix podrà ser cancel·lada  en qualsevol moment quan ja no serveixi per a l’objectiu per al 
qual es va constituir. 
 
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al correu electrònic que ens hagin 
facilitat durant el període màxim de 48 hores. 
 
L a persona interessada haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació. La renúncia a 
ocupar el lloc de treball, la impossibilitat de contactar amb el candidat, o la manca de 
manifestació en el termini atorgat habiliten al Consell Comarcal del Baix Ebre a la crida del 
següent en l’ordre.  
 
S’entendrà com a renúncia la manifestació escrita de no acceptar la oferta, excepte que el/la 
treballador/a renuncií per causa degudament justificada i així ho sol·liciti per escrit al Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 
També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta 
categoria i existeixi un informe negatiu. 

 
 

SEGON. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i a la seu electrònica d'aquest Consell 
Comarcal i en  el Tauler d'anuncis. 
 
 
PUNT 8è.- Expedient 52/2020. Aprovació, si s'escau, de la modificació del preu 
públic per assistència tècnica i formació de l'Ordenança Fiscal Reguladora 
 
 
A la vista de la tramitació de la modificació de l’ordenança fiscal P7 reguladora dels 
serveis a prestar pel Consell Comarcal del Baix Ebre en assistència tècnica, 
assessorament i formació als ens locals 
 
Després de conèixer el dictamen favorable de la Comissió Informativa Comarcal de 
Governació i Hisenda i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
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PRIMER. Aprovar la modificació de preu públic per la prestació d’assistència tècnica, 
assessorament i formació als ens locals de la comarca del Baix Ebre i l’ordenança 
reguladora P7, d’acord amb el text que s’annexa. 
 

ORDENANÇA FISCAL NUM.P7. 
REGULADORA DELS SERVEIS A PRESTAR PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
EN ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ ALS ENS LOCALS 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

 
A l’empara del previst a l’article 41 de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Consell Comarcal estableix el 
preu públic per la prestació dels serveis d’assessorament tècnic que, subsidiàriament, tindrà la 
naturalesa d’aportació, tal com preveu l’article 41 del text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, que disposa que les finances 
comarcals es nodreixen també de les aportacions dels municipis de la comarca. Les 
comarques, amb consulta prèvia als municipis, han d'establir els criteris de càlcul de les 
aportacions municipals, en els quals s'han d'incloure necessàriament, com a paràmetres de 
proporcionalitat, el nombre d'habitants i l'aprofitament dels serveis prestats per la comarca. 
 

Article 2. Fet imposable  

 
Constitueix el fet imposable:  
 
MODALITAT A:  La prestació del servei d’assessorament personalitzat als Ajuntaments que ho 
sol·licitin en temes relacionats amb l’urbanisme i la seva gestió (informes sobre planejament 
general i derivat, gestió urbanística, llicències, disciplina urbanística) i que es realitza 
periòdicament, per raó del conveni que se signa amb aquesta finalitat i que recull l’abast, en 
temps i forma, de la prestació. 
 
MODALITAT B: Prestació de serveis no periòdics, en les següents modalitats:  
 
B1: La redacció de documents tècnics (planejament urbanístic, memòries valorades, 
avantprojectes, projectes, informes, etc.) i direccions d’obres de competència municipal 
sol·licitat de forma esporàdica pels ajuntaments i EMD 
 
B2: Assistència tècnica en matèries sobre les quals el Consell Comarcal del baix Ebre disposa 
de personal adequat per atendre la petició efectuada per l’entitat local i prestar una assistència 
i/o elaborar un document 
 

Article 3. Obligats al pagament  

 
Estan obligats al pagament els ajuntaments i EMD de la comarca del Baix Ebre als quals el 
Consell Comarcal presta el servei.  
 
 

Article 4. Quota 

 
1.- MODALITAT A 
 
L’import corresponent es liquidarà d’acord amb les hores de dedicació que destini el personal 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, multiplicant el nombre d’hores pel preu hora. 
 

Preu hora 55,00 € 

 
A l’import resultant se li multiplicarà el quocient detallat en la taula següent per tal d’establir 
l’import final 
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ENTITAT QUOCIENT  

Ajuntaments o EMD amb una població no superior a 500 habitants 0,5  

Ajuntaments o EMD amb una població de 501 a 2.000 habitants 0,6  

Ajuntaments o EMD amb una població de 2.001 a 5.000 habitants 0,7  

Ajuntaments o EMD amb una població de 5.001 a 10.000 habitants 0,8  

Ajuntaments o EMD amb una població superior a 10.000 habitants 1  

 
A l’import final se sumaran les despeses corresponents als desplaçaments que, en el seu cas, 
els tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre, necessitin realitzar per raó del servei. El preu 
del quilòmetre de desplaçament serà el que s’apliqui al personal del Consell Comarcal del Baix 
Ebre. 
 
2.-  MODALITAT B 
 
L’import a aplicar per a serveis concrets i no periòdics que es sol·liciten des dels ens locals 
serà: 
 
MODALITAT B1. SERVEIS CONCRETS D’ARQUITECTURA I URBANISME 

SERVEI UNITAT/BASE CÀLCUL TARIFA (€) 

Avantprojecte o memòria valorada Pressupost execució 

contracta 

0,75% - Tarifa 

mínima 150€ 

Projecte bàsic Pressupost execució 

contracta 

1,50% - Tarifa 

mínima 300€ 

Projecte d’execució Pressupost execució 

contracta 

2,50% - Tarifa 

mínima 600€ 

Direcció d’obra de projectes Pressupost execució 

contracta 

1,50% - Tarifa 

mínima 300€ 

Coordinació de seguretat i salut Pressupost execució 

contracta 

0,75% - Tarifa 

mínima 150€ 

Projecte d’urbanització Pressupost execució 

contracta 

0,75% - Tarifa 

mínima 600€ 

Valoració d’edificis, solars i terrenys Hora 55 € - Tarifa 

mínima 300€ 

Altres serveis i treballs no relacionats Hora 55 € 

Mapa de capacitat acústica del municipi Hora 55 € 

 

MODALITAT B2. SERVEIS TÈCNICS, D’ASSESSORAMENT I FORMATIUS 
 

NIVELL DEL TÈCNIC SOL.LICITAT PREU HORA 

Grup A, subgrup A1  46,60 €/hora 

Grup A, subgrup A2  38,75 €/hora 
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Grup B 32,00 €/hora 

Grup C, subgrup C1  27,35 €/hora 

Grup C, subgrup C2   

 

20,00 €/hora 

Grup AP   17,85 €/hora 

  

• En les tarifes que es calculen en funció del pressupost d’execució per contracta, aquest 
pressupost inclourà les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA corresponents. 
 

• En els serveis de redacció de projectes, es lliuraran en format digital.  
 

• Aplicació recàrrec per urgència. En els casos que les assistències s’hagin de prestar 
amb caràcter urgent s’aplicarà un recàrrec del 25%.  Tindran caràcter d’urgència aquelles que 
se sol·licitin per a executar-se en el termini màxim de 7 dies naturals. 

 

• El Consell Comarcal del Baix Ebre, en funció de l’especificitat de cada servei,  es 
reserva la possibilitat de presentar un pressupost concret i previ a l’execució per tal de ser 
acceptat i validat abans de l’inici del servei.  
 

• Juntament amb la tarifa es liquidarà les despeses corresponents als desplaçaments 
que, en el seu cas, els tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre, necessitin realitzar per raó 
del servei. El preu del quilòmetre de desplaçament serà el que s’apliqui al personal del Consell 
Comarcal del Baix Ebre . 
 

• Aquests serveis són operacions subjectes a IVA, exceptuant els serveis de caràcter 
formatiu, en aplicació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l’IVA. 

 

• La tarifa aplicable podrà ser revisable anualment. 
 

 

Article 5. Sol·licitud, acceptació o desistiment del servei 

 

Els serveis previstos en la MODALITAT B tindran la següents tramitació: 

 

1. Sol·licitud de l’ens locals presentada a través de l’EACAT amb la utilització del model 

normalitzat que es pot trobar al web www.baixebre.cat a l’apartat ÀREES D’ACTUACIÓ – 

TERRITORI – SERVEIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

 

2. Un cop efectuada la petició per part de l’ens local, es passarà a l’avaluació del corresponent 

serveis i es farà l’acceptació mitjançant la Gerència, en la que es concretaran les condicions de 

la prestació, el personal assignat, l’inici del servei, la periodicitat i els dies d’assistència a l’ens 

local, si s’escau. 

 

3. Si els serveis afectats consideren que no poden assumir la prestació sol·licitada, la gerència 

resoldrà motivadament la denegació de la prestació 

 

4. Un cop realitzat aquest tràmit s’iniciaran els treballs corresponents fins a la total finalització i 

lliurament. 

 

5. En el cas que l’entitat sol·licitant desistís de la prestació del servei o el Consell Comarcal del 

Baix Ebre, mitjançant la gerència i de forma motivada, considerés necessari l’abandonament 

del servei, es meritarà només la part del preu públic pels treballs efectuats fins al moment. 

http://www.baixebre.cat/
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Article 6. Gestió del pagament 

 

L’obligació de pagament regulat en aquesta ordenança neix des de que s’inicia la prestació o 

realització dels serveis o activitat. 

 

- En la redacció d’estudis, plans, projectes, informes i/o altres documents en la seva 
finalització i lliurament. 

- En la prestació de serveis d’assessorament, direccions d’obra i altres, trimestralment 
per terminis vençuts. 

 
El Consell Comarcal del Baix Ebre potestativament podrà exigir un dipòsit previ a compte de la 
liquidació final, si ho considera oportú per raó dels costos del procediment i/o altres raons 
objectives. 
 

El pagament s’exigirà en règim de liquidació. Serà liquidat pel Consell Comarcal del Baix Ebre 

que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament, amb indicació del termini de 

pagament. 

 

Els imports generats per aquest concepte es podrà compensar, d’ofici o a instància de l’ens 

local interessat, amb crèdits reconeguts pel Consell Comarcal del Baix Ebre a favor del deutor. 

 

 

Article 7. Remissió normativa 

 

En tot allò no previst en aquesta Ordenança, es tindrà en compte el que al respecte determini la 

normativa reguladora de les hisendes locals i la resta de disposicions concordants. 

 

 

Article 8. Vigència 

 

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el Butlletí Oficial 

de la Província de Tarragona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació. 

 
 
  
SEGON. Publicar el present Acord en el tauler d'anuncis d’aquest Consell Comarcal i 
en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte del seu general coneixement i en la seu 
electrònica d'aquest Consell Comarcal. 
 
 
PUNT 9è.- Expedient 1938/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb 
ajuntaments de la comarca per a l'atenció del tècnic compartit de joventut  
 
El Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 és una eina per a la població jove 
del nostre país la finalitat última de la qual és facilitar el procés d’emancipació juvenil i 
fomentar el protagonisme i la participació de les persones joves en la construcció del 
seu propi projecte de vida i la seva incidència en la societat. 
 
El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per 
assolir els objectius del pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt 
del moviment juvenil organitzat. 
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El món local té un paper destacat en el PNJCat, ja que, d’acord amb els principis de 
proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats 
i els projectes de la gent jove. La concreció del PNJCat al territori, de la mà dels ens 
locals, són el projecte Territori i el Pla d’acció territorial, que estableix els objectius i les 
prioritats de treball per als ens locals, així com els òrgans de coordinació amb tots els 
agents implicats. 
 
Un dels elements clau és promoure que en el desplegament de professionals de 
joventut en el territori es vetlli per l’equilibri territorial i es permeti que els ajuntaments 
petits puguin disposar d’una persona tècnica de joventut, però, alhora, fer-ho donant 
prioritat a l’eficiència, optimitzant els recursos i creant sinergies. 
 
Una eina per assolir aquests objectius és el projecte Professional Compartit, que 
consisteix en el fet que, sota el lideratge, la tutela, la coordinació, el seguiment i en el 
marc de la infraestructura laboral administrativa dels consells comarcals, es contractin 
professionals especialistes en matèria de joventut que prestin els seus serveis de 
manera compartida en diversos ajuntaments l’abast o les característiques dels quals 
fan que no tingui sentit que contractin personal tècnic propi.  
 
Amb data 5 de desembre de 2019, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
va trametre al Consell Comarcal del Baix Ebre l’addenda de pròrroga per al 2020 del 
contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix 
Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat.  
 
Dintre la fitxa 43 de l’addenda esmentada i referent als Plans locals i comarcals de 
Joventut, hi ha una aportació per al tècnic compartit de joventut de 24.000,00 €. 
Aquest tècnic prestarà el servei als ajuntaments de la comarca que no disposen de 
tècnic de joventut propi i hagin mostrat interès en disposar-ne, concretament, els 
ajuntaments d’Aldover, Benifallet, Paüls, Tivenys i Xerta, que a més a més han 
manifestat la voluntat d’efectuar una aportació econòmica per assumir una part de les 
despeses d’aquest tècnic. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, després de conèixer el dictamen favorable de 
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: 
 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i els Ajuntaments d’Aldover, Benifallet, Paüls, Tivenys i Xerta per a la gestió 
i prestació dels serveis i programes de joventut i el desenvolupament del Projecte de 
Tècnic Compartit de Joventut 2020. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE --------------- PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TÈCNIC COMPARTIT DE 
JOVENTUT PER A L’ANY 2020 

 
Tortosa,--de---- de 2020 
 
                                                                   REUNITS 
 



 
 

 
 

41 

D’una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
degudament facultada per aquest acte per acord plenari de data – de--- de 2020. 
 
 
De l’altra, ......., el/la Sr/a alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de --------, degudament faculta/ada 
per aquest acte per acord plenari de data-------------------------  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 
                                                                EXPOSEN 
 
I. Que per Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la Generalitat va acordar la delegació 
a les comarques de les competències en matèria de joventut. 
 
II. Que de conformitat amb l’article 3 d’aquest Decret, el Consell Comarcal del Baix Ebre  i el 
Departament de Presidència van subscriure un conveni de col·laboració per regular l’efectivitat 
de les competències que delega a la comarca, el Departament de Presidència, mitjançant la 
Secretaria General de Joventut.  
 
III. Que per tal de fer efectiu el principi de més proximitat al ciutadà, el Consell Comarcal del 
Baix Ebre considera establir un marc de col·laboració amb els ajuntaments interessats per a la 
presentació de determinats serveis en matèria de joventut.   
 
IV. Que per tal d’exercir les competències que respectivament tenen atribuïdes, per una part 
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, per l'altra part, per la Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, i el 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. 
 
 
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als 
següents 
                                                          

PACTES 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de -------- per a la gestió i prestació dels serveis i 
programes de joventut i el desenvolupament del Projecte de Tècnic Compartit de Joventut 
2020. 
 
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a: 
 
A) Elaborar, planificar i gestionar el procés del Projecte Tècnic Compartit de Joventut  2020. 
 
B) Contractar i adscriure un/a tècnic/a de joventut als municipis de la comarca que hagin 
subscrit el present conveni que desenvoluparà les accions detallades en els convenis 
corresponents i dins el règim de dedicació laboral i horaris que determini l’ens comarcal. El 
contracte laboral dependrà exclusivament del Consell Comarcal i aquest decidirà la categoria 
professional de la persona contractada. 
 
C) Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit/da de joventut per tal que pugui 
resoldre la seva tasca als municipis que signin aquest conveni amb la màxima eficàcia. 
 
D) Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions de 
seguiment, etc.), amb el/la tècnic/a compartit/da de joventut. 
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E) Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny del Pla Local 
de Joventut i de les accions adreçades a la població juvenil segons correspongui, a cadascun 
dels municipis que signa aquests conveni. 
 
F) Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han de dur a 
terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els plantejaments o 
objectius del projecte de tècnics compartits de joventut i respecti els acords apuntats en aquest 
conveni. 
 
G) Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per convocatòries a trobades o 
reunions de formació a les quals es cregui convenient que ha d’assistir el/la tècnic/a 
compartit/da de joventut i els costos derivats de desplaçaments per anar als diferents municipis 
que participen en el projecte. 
 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de ------------. 
 
L’Ajuntament de ----------- es compromet a: 
 
A) Donar suport al tècnic/a en l’elaboració i execució del Pla Local de Joventut. 
 
B) Habilitar un espai equipat per tal que el/la tècnic/a de joventut pugui realitzar la seva tasca. 
 
C) Dotar el/la tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques 
que se li encomanin. 
 
D) Desenvolupar el Pla Local de Joventut. 
 

E) Crear una partida i destinar una part del pressupost anual municipal al Pla Local de Joventut 
segons correspongui a cada municipi. 
 

F) Respectar els horaris i el calendari que el/la tècnic/a de joventut compartit haurà de 
desenvolupar la seva tasca en altres municipis i/o al Consell Comarcal. 
 

G) No utilitzar el/la tècnic/a compartit/da per d’altres tasques que no s’entenen com a 
competència de joventut. 
 

H) Aportar la quantitat econòmica acordada per sufragar les despeses que genera aquest 
servei. 
 
Quart. Finançament 
 
Els costos derivats del projecte es finançaran amb les aportacions econòmiques de 
l’ajuntament participant i mitjançant l’ajut concedit des de la Direcció General de Joventut, per 
aquest projecte, que gestionarà i rebrà directament l’ajuntament. 
 
El cost salarial del tècnic/a compartit de joventut (tècnic mig amb grup assimilat A2) amb 
dedicació de ---------hores setmanals i en un període de treball que comprèn de l’1 de gener de 
2020 fins al 30 de desembre de 2020,  per a l'Ajuntament de --------- es quantifica en: 
 
Aportació prevista per l’Ajuntament: -------------- € 
 
L'Ajuntament de --------- es compromet a pagar al Consell Comarcal del Baix Ebre la quantitat 
corresponent, abans del 31 de desembre de 2020. 
 
Cinquè. Seguiment i control.  
 
Les tasques del tècnic de joventut compartit i de les quals es farà el corresponent i control 
seran: 
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A) Elaborar el Pla Local de Joventut dels municipis que se li adjudiquin. 
 
B) Desenvolupar polítiques i accions de joventut al municipi encomanat d’acord amb la voluntat 
de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. 
 
C) Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen des 
de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Ebre a cadascun dels municipis que se li 
encomanin. 
 
D) Realitzar tasques d’informació juvenil. 
 
E) Altres que tinguin relació amb el món juvenil. 
 
Sisè. Causes de revocació 
 
Són causes de revocació del Conveni: 
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per qualsevol de les 
parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part. 
b) El comú acord de les parts signatàries. 
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda. 
 
Setè. Modificació i resolució del Conveni 
 
1. Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera 
substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.  
 
2. Són causes de resolució del Conveni : 
a) La finalització del termini de vigència. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) La inobservança de la normativa vigent. 
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent. 
 
Vuitè. Vigència 
 
La vigència del present Conveni s'estendrà des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre 
de 2020. En qualsevol moment abans de la finalització del termini fixat, les parts podran 
acordar pròrrogues anuals per un període de fins a 2 anys. 
 
En cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions no substancials que considerin 
oportunes. 
 
Les possibles pròrrogues, que seran expresses, estaran condicionades a l'existència de crèdit 
suficient a les corresponents aplicacions pressupostàries de les entitats signants. 
 
Novè.  
 
Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en totes les 
activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material divulgatiu que 
editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut». 

 
 
Segon. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
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PUNT 10è.- Expedient 98/2020. Aprovació, si s'escau, de l'acord d'increment 
retributiu derivat del Reial Decret 2/2020  
 
 
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19, de 27 de gener de 
2020), regula en el capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic i 
estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’any 2020, les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat pels dos 
períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’increment del 
0,25% per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les 
despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 
2020 respecte a les de 2019. A aquest respecte, es considera que les despeses en 
concepte d’acció social són beneficis, complements o millores distintes a les 
contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades 
necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei del 
sector públic. 
 
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del 
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 arribés o superés el 2,5 per 
100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2020, un altre 1 per 100 d'increment 
salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà 
proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per 
cent, de forma que els increments globals resultants serien: 
 
PIB igual a 2,1: 2,20% 
PIB igual a 2,2: 2,40% 
PIB igual a 2,3: 2,60% 
PIB igual a 2,4: 2,80% 
 
A efectes del disposat en aquest apartat, en el que a increment del PIB es refereix, es 
considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any publicada per l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia comunicació a la Comissió de Seguiment 
de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball de 9 de març 
de 2018, mitjançant Acord de Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació 
de l’increment. Del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les 
Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.  
 
2. L’esmentat Reial decret-llei, també amb caràcter bàsic, regula al seu article 
3.Cinc.1, les quanties que els funcionaris han de percebre, en concepte de sou i 
triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020.   
 
Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de 
percebre en concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i 
desembre de l’any 2020.  
 
L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports corresponents al complement 
de destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei 
de les entitats locals.  
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3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial 
decret-llei 2/2020 disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà 
incrementar-se en el percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en 
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està integrada pel 
conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal l’any 
anterior, tenint en compte en còmput anual, l’increment vinculat a la evolució del PIB 
autoritzat en 2019.  
 
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b) 
les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les 
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les 
indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador. 
 
4. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia 
dels Acords és necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern 
de les Administracions Públiques. 
 
5. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i 
financera en què es troba aquest Consell Comarcal, és possible assumir en l'exercici 
2020 el creixement de les retribucions del personal al servei del seu sector públic 
coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests efectes per la 
normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats. 
 
Després de conèixer el dictamen favorable de 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 per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les 
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de 
la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i 
sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social, d’acord amb la taula 
salarial que figura com annex en l’expedient del pressupost per a l’exercici 2020 
 
Abonar els endarreriments derivats d’aquest increment en la nòmina del mes de 
febrer. Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta finalitat, hauran 
d’imputar-se a les mateixes aplicacions pressupostàries  i mateixos conceptes 
retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els increments. 
 
SEGON. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el 
2019 arribés o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon 
paràgraf del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, s'afegiria, amb efectes 1 
de juliol de 2020, de forma lineal per a tots els empleats públics d’aquest Consell 
Comarcal, un altre 1 per 100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 
per 100 assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció 
que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals 
resultants serien: 
 
PIB igual a 2,1: 2,20% 
PIB igual a 2,2: 2,40% 
PIB igual a 2,3: 2,60% 
PIB igual a 2,4: 2,80% 
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TERCER. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Àrea de 
Recursos Humans, Secretaria, Intervenció i Tresoreria i donar-li la tramitació 
corresponent per a la seva efectivitat 
 
 
PUNT 11è.- Expedient 83/2020. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament de 
compatibilitat per a segon lloc de treball públic  
 
La treballadora  Olena Nesteryuk ha presentat un escrit pel qual manifesta que 
desenvolupa les tasques de netejadora, amb una jornada laboral de 21 hores 30 
minuts setmanals (57,33% de jornada) i exposa que es vaig presentar a un procés de 
selecció corresponent a una convocatòria per a l’estabilització de l’ocupació temporal, 
al lloc de treball de neteja hospitalària a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús. 
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, se li ha adjudicat un lloc de treball en règim de 
contractació laboral indefinida, amb una jornada del 50%, amb data d’efectes 1 de 
febrer de 2020 i demana que es tingui en compte aquesta nova situació a l’Hospital de 
la Santa Creu de Jesús, als efectes de regularitzar la meva jornada laboral com a 
netejadora al Consell Comarcal del Baix Ebre, amb efectes del dia 1 de febrer de 2020 
 
L’Hospital al qual es refereix la treballadora està gestionat per una societat mercantil 
de capital íntegre de l’Ajuntament de Tortosa, per la qual cosa és una societat de 
capital públic 
 
A la vista d’aquests antecedents, la secretària ha emès informe sobre la possibilitat 
d’atorgar la compatibilitat per a un segon lloc de treball en el sector públic. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer el dictamen favorable de 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. Autoritzar a la treballadora Sra. Olena Nesteryuk la compatibilitat per 
realitzar la feina de personal de neteja en l’àmbit d’una altra administració pública atès 
que la seva prestació és al 50 % de jornada i, per les seves característiques no 
s'impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels seus deures i no afecta a cap tipus 
de servei comarcal. 

 
SEGON. Que el President dicti la resolució corresponent per a l’adaptació de la 
jornada de treball al percentatge corresponent, a partir del proper dia 1 de febrer. 

 
TERCER. Notificar el present acord a la interessada, autoritzant la compatibilitat. 
Igualment es comunicarà a l’organisme al qual s'adscriu la segona activitat. 
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PUNT 12è.- Expedient 101/2020. Moció del grup Comarcal Movem Terres de 
l'Ebre referent a la implementació de mesures urgents de protecció del Delta de 
l'Ebre  
 
Presenta el punt el Sr. Jordi Jordan, proposant de la moció la presenta i defensa de 
forma detallada amb l’expositiu que en ella consta per escrit. 
 
Seguidament el President ofereix la paraula als diferents portaveus. Intervé en primer 
lloc el Sr. Sebastian Castañeda, portaveu de Ciudadanos, per manifestar el seu suport 
a la moció. 
 
Seguidament intervé el Sr. Enric Roig, portaveu del grup comarcal de PSC, exposant 
el següent: 
 
“Vagi per endavant que donarem suport a la seva proposta, perquè creiem fermament 
en la lluita per la defensa del Delta de l’Ebre i contra el canvi climàtic. Des de Terres 
de l’Ebre fins l’Alt Empordà, per tota la línia de costa del nostre país i endinsant-se 
terra endins són moltíssims els municipis que s’han vist perjudicats de forma greu pel 
pitjor temporal per al medi natural dels darrers 30 anys.  
 
Els i les Socialistes hem seguit amb la màxima preocupació els efectes d’aquest 
devastador episodi climatològic, el qual ens deixa i ens confirma una vegada més 
missatges claríssims sobre l’emergència climàtica que estem vivint.  
I des d’aquí ens solidaritzem amb els familiars de les víctimes provocades pel 
temporal, amb les persones que directament han sofert danys personals o vist 
malmesos els seus béns, i com sempre volem donar tot el nostre suport i agraïment a 
totes els i les professionals dels cossos d’emergència, protecció civil, de seguretat, i 
dels serveis municipals que han estat treballant per fer front als desperfectes causats 
vetllant per la seguretat i mantenint serveis. També volem mostrar el nostre escalf amb 
les alcaldesses i alcaldes dels ajuntaments afectats davant aquest fenomen 
excepcional.  
 
El canvi climàtic és una realitat i avui l’estem patint a casa nostra. Per aquest motiu la 
situació d’emergència climàtica és ja un fet.  
 
Compartim la preocupació per l’emergència climàtica tal i com vam demostrar al Ple 
del Consell Comarcal del mes de setembre en què vam presentar i debatre una moció 
en aquest sentit i que va ser aprovada i subscrita per tots els grups. 
 
El compromís dels i les socialistes en la lluita contra el canvi climàtic i per a la transició 
ecològica és ferm i decidit, ho demostra el fet que el Govern de l’Estat ha aprovat 
declarar l’Emergència Climàtica i Ambiental a Espanya, per la qual es compromet a 
adoptar 30 línies d'acció prioritàries, cinc d'elles en els primers 100 dies, per combatre 
el canvi climàtic amb polítiques transversals. 
 
Així mateix el Govern d’Espanya ja va crear el Ministeri per a la Transició Ecològica 
amb l’objectiu de concentrar les polítiques encaminades a un futur sostenible i que ara 
ha esdevingut una vicepresidència de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, 
encapçalada per Teresa Ribera. 
 
Pel que fa al Delta de l’Ebre, diversos estudis ja van advertir de l’existència d’un greu 
problema tant pel seu procés d’enfonsament natural, fenomen conegut com a 
subsidència, com per la manca d’aportació de sediments que resten retinguts als 
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embassaments del curs mitjà del riu, sumat al creixement del nivell del mar a causa 
del canvi climàtic. 
 
El temporal Glòria ha agreujat i accelerat aquest procés deixant el Delta en una 
situació de veritable emergència i necessitat que cal resoldre amb el treball de les 
administracions, que ja s’han posat a treballar per posar-hi remei. 
 
Aquestes afectacions han accentuat la fragilitat del Delta i han fet palès les demandes 
històriques per aturar la seva regressió, que les administracions no han assumit i ha 
passat el que ha passat i que es pot repetir si no es posa remei. 
 
Estem d’acord en què hem d’actuar ja. Glòria ha estat un altre avís, però demà potser 
serà ja massa tard no només per al planeta, sinó per a la gent que l’habita, però 
principalment per als col·lectius més vulnerables, als quals els socialistes defensem 
prioritàriament. 
 
Finalment voldria destacar especialment la tasca de: 
- la Taula de Consens del Delta, que el dimecres es va reunir a Sant Jaume d’Enveja, 
amb la presència del subdelegat del Govern, Joan Sabaté, on van fer una crida 
contundent i agònica a les administracions perquè posin recursos i calendari a les 
mesures que han consensuat per frenar la regressió de la plana deltaica. 
 
- La ministra Teresa Ribero, que es va reunir ahir dijous a Barcelona amb la delegada 
del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i els responsables de costes per abordar les 
tasques necessàries per la restauració i defensa dels espais afectats.  
 
Per tant, per tot allò exposat, el nostre vot serà favorable a la seva proposta”. 
 
 
Tot seguit, en representació del grup comarcal de Junts x cat intervé el Sr. Xavier 
Royo qui manifesta que el vot del seu grup també serà favorable, expressant que la 
reclamació que presenta elm primer punt és el mateix que es ve reclamant des de fa 
40 anys des del territori. Vol destacar que per primera vegada s’han presentat accions 
concretes i mesures concretes i que estan representades totes les administracions i 
tots els implicats, tal com ho va manifestar la delegada de Govern a Catalunya, la Sra. 
Teresa Cunillera. També vol deixar constància del fet que els alcaldes d’ara i els 
anteriors han fet la seva feina en aquesta matèria. En la seva opinió, la moció hauria 
de fer referència a la Taula  de Consens del Delta i a les mesures concretes. La taula 
de Consens del delta com a entitat democràtica on estan representants tots els 
sectors implicats, fins i tot les Comunitats de Regants. El seu grup votarà a favor però 
consideren que és una oportunitat perduda no fer referència a la Taula de Consens 
del Delta. 
 
Finalment pren la paraula la portaveu del grup d’ERC, Sra. Laura fabra per manifestar 
que el seu grup votarà a favor i puntualitzar que s’ha inclòs la Taula de Consens del 
delta en el punt primer de l’acord a adoptar. 
 
Finalitzades les intervencions, i atès que 
  
El pas de la borrasca Gloria per Catalunya ha deixat nombrosos danys a la línia de 
costa i un dels principals damnificats n’ha estat el Delta de l’Ebre. El fràgil ecosistema 
deltaic, assetjat des de fa dècades per problemes com la subsidència, la regressió i la 
reducció de les aportacions de cabals i sediments per part del riu Ebre, compta cada 
vegada amb menys recursos per fer front a les llevantades que el colpegen. Unes 
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llevantades que, amb l’agreujament dels efectes del canvi climàtic, són cada vegada 
més fortes. Els estralls causats per Gloria són ja uns dels més greus vistos en 
dècades al Delta, amb més de 3.000 hectàrees de camps d’arròs inundats per l’aigua 
de la pluja i el mar i l’aigua salada penetrant fins a tres quilòmetres terra endins. 
Caldrà esperar una mica per poder avaluar amb més precisió l’abast dels danys 
provocats a curt, mig i llarg termini en l’agricultura i el medi ambient a tota la plana 
deltaica i especialment a paratges en situació crítica com la Platja de la Marquesa o 
l’illa de Buda. 
 
La situació actual d’emergència climàtica arreu del planeta obliga a ciutadania i els 
seus governants a accelerar i prendre mesures de forma urgent per intentar pal·liar els 
efectes del canvi climàtic i tractar de preservar per a les generacions futures espais 
emblemàtics i d’alt valor ecològic com el Delta de l’Ebre. En el cas del Delta, les 
problemàtiques a combatre són moltes i s’han vist agreujades després d’anys 
d’aplicació de mesures incompletes, insuficients o directament inexistents. Hi ha, però, 
cert acord entre la comunitat científica i les plataformes i entitats ecologistes en el fet 
que la reducció dels cabals del riu Ebre –desviats per a regadius i retinguts als 
embassaments- i la reducció per part del riu de les aportacions de sediments –el 99 
per cent queden al fons dels embassaments- són dos de les principals amenaces a la 
supervivència del Delta de l’Ebre.  
 
Els efectes sense precedents que la borrasca Gloria ha tingut en el Delta de l’Ebre 
demostren que cal passar de forma urgent i extraordinària a l’acció i és necessari 
instar les administracions i organismes superiors a prendre els acords necessaris i fer 
les inversions que siguin pertinents per salvar un dels espais naturals més importants 
d’Europa. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de 
Movem, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 

PRIMER.- Instar les administracions superiors a tirar de manera coordinada accions 
concretes i excepcionals d’acord amb la comunitat científica,  els moviments socials 
com la Plataforma en Defensa de l’Ebre, la Taula pel Consens del Delta, entre d’altres,  
per a protegir i aturar la regressió del Delta, reactivant la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. 

SEGON.- Instar a la revisió de la planificació hidrològica vigent per tal de poder fixar 
uns nous cabals ecològics per al tram final del riu Ebre adequats a les necessitats dels 
ecosistemes del Delta. 

TERCER.- Instar a la reversió progressiva del minitransvasament d’aigua de l’Ebre al 
Camp de Tarragona. 

QUART.- Instar a la posada en marxa d’un pla de gestió integral dels sediments de la 
conca de l’Ebre per tal de poder assolir un volum adequat d’aportacions de sediments 
al Delta de l’Ebre, seguint les recomanacions de la comunitat científica i les peticions 
de les entitats que formen part de la Campanya pels Sediments. 

CINQUÈ.- Comunicar els acords anteriors al Govern de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats i 
a les entitats relacionades en la defensa de la nova cultura de l’aigua. 
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PUNT 13è.- Expedient 102/2020. Moció del grup comarcal Movem Terres de 
l'Ebre referent a la creació de l'Autoritat de Mobilitat de les Terres de l'Ebre  
 
Presenta el punt el Sr. Jordi Jordan, proposant de la moció la presenta i defensa de 
forma detallada amb l’expositiu que en ella consta per escrit, especialment la 
necessitat de disposat d’una ATM i no d’una taula de Mobilitat, que és una organisme 
creat sense el mateix contingut que l’Autoritat. 
 
Seguidament el President ofereix la paraula als diferents portaveus. Intervé en primer 
lloc el Sr. Sebastian Castañeda, portaveu de Ciudadanos, per manifestar el seu suport 
a la moció tot i que vol deixar constància que estan molt bé les mocions gradiloquents 
però cal actuar. Recorda que al ple del mes de novembre es va acordar crear una 
comissió per fer una seguiment i proposta sobre els horaris dels transports per als 
alumnes que accedeixen des dels diferents pobles de la comarca a Tortosa per 
estudiar a la URV. El President va proposar que fos ell mateix qui presidís aquesta 
comissió però finalment no s’ha constituït. Fa esment també al fet que darrerament ha 
assistit a Madrid en representació del Consell i que hagués pogut aprofitar el temps 
per fer alguna gestió sobre el trasnport 
 
 
Intervé el Sr. Enric Roig, portaveu del grup comarcal de PSC, exposant el següent: 
 
“Vagi per endavant que donarem suport a la seva proposta, perquè: 

Som conscients dels greus problemes i inconvenients del transport ferroviari a les 
nostres terres, amb continus retards, incidents i pensem que és necessària una clara 
voluntat de resolució per part de totes les administracions implicades: Generalitat, 
Renfe i Adif. 

Perquè el mes de novembre de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar 
per unanimitat aquesta moció, que es va presentar a proposta del Consell d’Alcaldes. 

Perquè el Grup Socialista ja vam presentar una moció demanant el mateix que vostè 
proposa al ple de l’Ajuntament de Tortosa del mes de novembre de 2016, i que, tot i 
ser aprovada per unanimitat, encara no s’ha trobat una solució.  

Com diu la moció, les Autoritats Territorials de Mobilitat (ATM) són ens de gestió i 
participació en la determinació de la mobilitat en un determinat territori de Catalunya 
que es creen a partir de la Llei 9/2003 de mobilitat, on s’estableix i defineix la seva 
funcionalitat i competències. 

La composició de les ATM fa que les decisions s’hagin de consensuar entre la 
Generalitat i els ens locals que en formen part (Ajuntaments i Consells Comarcals), per 
tant és un òrgan de deliberació de la política del transport i la mobilitat al territori. 

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. 

Les Terres de l’Ebre disposen d’un Pla Director, que fa temps que s’havia de modificar 
i posar en funcionament, i la Generalitat va crear el 2017 una Taula de la Mobilitat com 
a “substitutiu” de l’ATM. 

Aquesta Taula no està regulada i suposa un òrgan a nivell consultiu però no deliberatiu 
ni executiu. I és cert que la seva activitat ha estat gairebé nul·la, suposem que degut a 
aquest caràcter purament consultiu. 
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Com he dit la Llei 9/2003 de la Mobilitat estableix la creació de l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat com instrument de gestió. I 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.  

Per això creiem que les Terres de l’Ebre no ens podem quedar fóra d’aquesta 
organització territorial respecte al transport com són les ATM i hem de disposar d’una 
que serveixi per gestionar el transport des d’aquí i per als d’aquí. 

No volem succedanis que no estiguin emparats per la llei i que no suposin òrgans de 
deliberació ni executius i per això hem de demanar la creació de l’ATM de les Terres 
de l’Ebre. 

El problema del transport a les Terres de l’Ebre és molt greu i important i no s’està fent 
res per solucionar-ho. I cal que totes les administracions implicades hi posin de la seva 
part. Generalitat, Renfe i Adif han d’arribar a consensos i diàlegs per posar solució ja. 
 
Per tant, per tot allò exposat, el nostre vot serà favorable a la seva proposta.” 
 

Intervé tot seguit la Sra. Sandra Zaragoza, portaveu del grup de JuntsxCat, qui 
manifesta que el vot del seu grup serà en contra la moció. Consideren que la Taula i 
l’ATM tenen la mateixa composició i, en canvi, l’ATM té més costos de funcionament: 
membres, retribucions, .... Aquests costos els haurien de suportar els ajuntaments 
d’Amposta i Tortosa i també els consells comarcals i potser l’important no és el nom 
sinó que veritablement funcioni. Tenen els mateixos representants tant si és Taula 
com si és ATM. 

 

Pren la paraula després la portaveu d’ERC, Sra. Laura Fabra per comunicar que el vot 
del seu grup serà a favor de la moció. 

 

El Sr. Jordan demana la paraula per agrair els vots favorables i per respondre al Sr. 
Castañeda que, efectivament, es va aprovar crear una comissió i que, amb aquesta 
finalitat, convocarà una sessió extraordinària de la comissió informativa 
d’ensenyament; recorda, però, que les competències en matèria de mobilitat 
corresponen a la Generalitat de Catalunya. En relació a la intervenció de la Sra. 
Sandra Zaragoza, li respon que no és el mateix una ATM que una taula de Mobilitat. A 
l’ATM hi ha representant els usuaris i plataformes d’afectats i que aquesta fórmula va 
ser aprovada pel Parlament de Catalunya, per unanimitat, per la qual cosa reclamen la 
seva aplicació. 

 

El Sra. Castañeda intervé per opinar que el primer que cal fer és crear la comissió que 
no s’ha creat i que la política es fa per ajudar la gent. 

 

Torna a intervenir la Sra. Zaragoza per manifestar que discrepa de l’opinió del Sr. 
Jordan respecte la composició de l’ATM i la taula de Mobilitat i considera que a la 
Taula també estan representats les plataformes d’usuaris. Opina que l’ATM és el 
mateix amb més cadires i més costos 

 

Finalitzades les intervencions, atès que  



 
 

 
 

52 

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat l’any 2003 la Llei 9/2003 de 
Mobilitat. Aquesta és una llei que, entre d’altres aspectes, recollia les noves formes 
d’enfoc de la mobilitat sostenible que havien marcat les institucions europees. En un 
nivell més concret, la llei estableix la creació de Plans Directors de Mobilitat (PDM), per 
planificar mesures concretes a cada territori, i Autoritats Territorials de Mobilitat (ATM), 
per gestionar els plans directors. A les Terres de l’Ebre, però, no s’ha posat en marxa 
cap d’aquests dos elements previstos a la Llei de Mobilitat. El Pla Director va arribar a 
ser redactat, però va quedar aturat. I l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de 
l’Ebre tampoc ha estat mai creada. 

 
Finalment, el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear l’estiu de 2017 la Taula 
de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, un organisme en el qual s’hi va donar cabuda a 
representants dels ajuntaments, Consells Comarcals, l’Institut per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Generalitat de Catalunya.  Segons es va 
difondre en aquell moment, la Taula elaboraria propostes per a la planificació dels 
serveis de transport públic, de les infraestructures de transport i de la política de 
tarifes, entre altres. I un dels primers treballs que havia de fer era l’elaboració i 
tramitació, conjuntament amb el departament de Territori i Sostenibilitat, del Pla 
Director de Mobilitat (PDM). 
 
Dos anys i mig després, però, l’activitat de la Taula de Mobilitat ha estat pràcticament 
nul·la, atès que pràcticament no s’ha reunit i, quan ho ha fet, ha estat després de les 
pressions públiques de la ciutadania o quan el Govern de la Generalitat ha volgut 
transmetre alguna informació. Els fets ocorreguts arran de la posada en funcionament 
de la variant de Vandellòs en el Corredor del Mediterrani, que no ha comportat cap 
millora substancial en el servei de Regionals de les línies ferroviàries ebrenques i que 
fins  i tot ha servit per eliminar l’aturada de l’Euromed a l’Aldea, han permès constatar 
dos fets. Primer, que la Taula ha estat completament ineficaç a l’hora d’aconseguir 
millores per al servei ferroviari de les Terres de l’Ebre. I, segon, que la substitució de 
l’ATM per la Taula ha servit per impedir la participació de la Plataforma Trens Dignes 
de les Terres de l’Ebre i del Priorat en el debat sobre la mobilitat al territori. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de 
Movem, i amb 17 vots a favor corresponents als conselles dels grups d’ERC, PSC, 
Movem TE i Ciutadans i 7 vots en contra corresponents als consellers del grup 
comarcal de Junts xCat, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a substituir la Taula de 
Mobilitat de les Terres de l’Ebre  per l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les 
Terres de l’Ebre.  
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a revisar i posar en marxa el Pla Director 
de Mobilitat de les Terres de l’Ebre i permetre la participació de la ciutadania, 
organitzacions i entitats i plataformes socials en aquest procés perquè hi puguin fer 
aportacions. 
 
TERCER. Comunicar els acords anteriors al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris i a la Plataforma Trens Dignes de les 
Terres de l’Ebre i el Priorat. 
 
 



 
 

 
 

53 

PUNT 14è.- Expedient 113/2020. Proposta de Presidència referent als serveis 
ferroviaris 
 
Presenta el punt el President, i manifesta que el debat serà únic per al punts 14 i 15 
atès que és la mateixa qüestió, el primer derivat com acord del Consell d’Alcaldes i el 
segon derivat d’una moció presentada. 
 
El President presenta la proposta fent esment a la sessió del Consell d’Alcaldes del 
passat dia 16 de gener, reunit per comentar la realitat actual del transport ferroviari a 
la comarca posar en evidència la problemàtica dels serveis a la comarca i a les Terres 
de l’Ebre. Del consell d’alcaldes se’n va derivar una proposta que és la que avui 
presenta al plenari. 
 
Per la seva banda, el grup comarcal d’ERC ha ampliat aquella proposta en el sentit 
que ha intentat recollir allò que s’ha expressat en els consells d’alcaldes de les 4 
comarques de l’Ebre. 
 
El President dona la paraula als portaveus i intervé en primer lloc el Sr. Castañeda per 
manifestar que el seu vot serà favorable però vol deixar constància del fet que si des 
del 2016 se sabia que es donaria aquest problema, per què no s’ha actuat abans; 
d’altra banda també vol manifestar que caldria reclamar a Adif el manteniment de les 
estacions atès que estan en un estat lamentable. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Jordi Jordan per manifestar que el seu vot serà favorable i que 
cal exigir a l’Estat i a la Generalitat que realitzin les millores necessàries al servei. 
 
 
Intervé el Sr. Enric Roig, portaveu del grup comarcal de PSC, exposant el següent: 
 
“Vagi per endavant que donarem suport a la seva proposta, perquè: 

 
Tal i com vam manifestar en l’anterior ple en debatre una moció també relacionada 
amb els serveis ferroviaris, compartim totalment l’esperit de la moció, pel que fa a la 
millora d’aquests serveis a l’Ebre. 

I, en primer lloc voldríem tornar a agrair la feina constant feta per la Plataforma Trens 
Dignes en el seu treball de denúncia i reivindicació de solució a les mancances 
ferroviàries de les Terres de l’Ebre. 

En segon lloc dir-li que estem totalment d'acord en la necessitat d'estar ben 
comunicats. Les Terres de l'Ebre hem patit i patim des de fa molt temps, històricament 
diria jo, un greuge comparatiu respecte altres llocs de Catalunya, en molts temes, un 
dels quals són les comunicacions. 

Necessitem, per tant, una discriminació positiva en matèria de connexions ferroviàries i 
també per carretera. Perquè el problema de la manca de comunicacions és un dels 
causants del despoblament a les nostres terres, a més de la manca de serveis i 
oportunitats, objecte d'un altre debat. 

En tercer lloc, hem vist que a la proposta d’ERC, a més de fer reclamacions al Ministeri 
de Foment, també demanen a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat el manteniment 
de les tarifes bonificades, entenent que la Generalitat és un dels interlocutors 
principals en aquest tema, i això fa que canviem el nostre sentit del vot respecte a 
anteriors mocions. 
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Per tant, tal i com es recull a les propostes, les solucions a aquests problemes s’han 
da consensuar quatre bandes: Generalitat, Ministeri de Foment, Adif i Renfe. 
Perquè que Adif és qui té la competència en les infraestructures ferroviàries, és qui 
posa les vies, Renfe és l’operadora que presta el servei, la que posa els trens i la 
Generalitat acorda els trajectes i les tarifes.  

Pel que fa a l’aturada de l'EUROMED a l'Aldea, recordem què la Generalitat no ha 
renovat l'acord subscrit el 2016, on s'establia que aquesta parada deixaria de realitzar-
se en el moment que la variant entrés en servei, i encara té pendent una reunió per 
desencallar aquest tema tot i que sembla que ja s’estan produint contactes. 

Tot i això, la Generalitat va anunciar que el proper dilluns entra en funcionament un 
tren Avant, de velocitat alta, que connectarà Tortosa i Barcelona en 90 minuts amb un 
trajecte d’anada a les 6,20 h i un de tornada a les 16,05 h, així com modificacions a un 
Talgo per a que pari a l’estació de l’Aldea. 

No és la solució a tots els problemes que pateixen les Terres de l’Ebre però si és un 
avanç. I continuem defensant que ha de ser la Generalitat, juntament amb Fomento, 
Adif i Renfe qui han d’arribar a acords en la gestió del servei per consensuar nous 
serveis comercials o de parades. 

En qualsevol cas, estem d’acord en el tema de fons: tots volem millors comunicacions 
al conjunt de les Terres de l’Ebre, és més, les exigim. 

Per tant, per tot allò exposat, entenent que volem el millor per a les Terres de l’Ebre i 
veient que tenen clar en que la Generalitat també ha de prendre part activa junt amb 
Fomento, Renfe i Adif, el nostre vot serà favorable a la seva proposta.”  

 

Intervé seguidament la Sra. Sandra Zaragoza qui manifesta que el vot del seu grup 
serà favorable a la proposta, recordant, però al Sr. Roig, que el finançament de la 
Generalitat depèn de l’estat espanyol. 
 
Intervé novament el President per comentar que, segons li han transmès, el conveni 
entre Generalitat i ADIF no està denunciat. De tota manera, sigui qui sigui el 
responsable no es pot deixar la comarca sense servei. També els van informar que no 
poden haver més serveis d’AVANT perquè l’estació de sant no pot absorbir-los fins 
que no estigui en funcionament la Sagrera. Manifesta que no s’ha de renunciar a 
l’Euromed. 
 
 

Finalitzades les intervencions, i atès que per acord del Consell d’Alcaldes del Baix 
Ebre, en la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2020, es presenta al Ple del Consell 
Comarcal la següents PROPOSTA D’ACORD: 
 
“El passat 13 de gener, després de vint anys d’espera i 700 milions d’inversió, entrava 
en funcionament el desdoblament de la via ferroviària del corredor del mediterrani amb 
la variant de Vandellòs – Tarragona. Aquest fet configura un nou mapa de serveis 
ferroviaris a les Terres de l’Ebre que, d’acord amb l’oferta inicial plantejada per Renfe i 
Adif, suposa un retrocés inacceptable respecte els serveis prestats fins ara.  
 
L’oferta de serveis ferroviaris de Renfe i Adif té com a principal objectiu la prevalença 
dels criteris comercials per millorar les comunicacions entre València i Barcelona, 
reduint en 40 minuts la durada del trajecte; fet que comporta la desatenció de les 
necessitats i la falta de millora del servei per als usuaris de les Terres de l’Ebre.  
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Això ha suposat que la implementació de la doble via perjudiqui el servei ja precari de 
tren a les Terres de l’Ebre perquè suposa una pèrdua de connexions, augmenta la 
durada dels temps de trajecte en els trens regionals vigents el 2016, i tampoc 
incrementa  la freqüència de pas de combois.   
 
La proposta de Renfe i Adif suposa un retrocés respecte del model actual, amb la 
supressió dels quatre trens Euromeds diaris que connectaven l’estació de l’Aldea – 
Tortosa - Amposta amb Tarragona i Barcelona des de feia tres anys, i que s’havien 
establert per compensar els retards en la línia de Rodalies R-16. Els usuaris d’aquest 
servei ràpid havien gaudit fins a l’entrada en funcionament del desdoblament de la via 
d’una reducció en el preu del bitllet gràcies a les aportacions fetes per la Generalitat de 
Catalunya.   
 
La nova oferta ferroviària, que ara de manera provisional s’ha implementat, manté 
l’aturada dels Talgo, amb sis freqüències al dia, i incorpora un únic tren diari d’alta 
velocitat Avant que permetrà unir Tortosa, l’Aldea i Barcelona amb una hora i trenta-
cinc minuts. Aquest tren tindrà la sortida de Tortosa a les 06:20 h i la tornada des de 
Barcelona a les 18:30h.  
 
Paradoxalment amb el desdoblament de la via els trens de rodalies i regionals que 
connecten l’Aldea amb Tarragona i Barcelona veuen incrementats els temps respecte 
dels trajectes vigents fa quatre anys.  
 
D’altra banda, la connexió ferroviària  per la R-15 tampoc experimenta cap millora, i 
segueix sent una de les que presenta més deficiències del país per la manca d’un 
manteniment adequat; fet que comporta la reducció de la velocitat dels combois en 
diversos punts del trajecte, alguns de fins a 30km/h,  i també incidències, com alguns 
descarrilaments. Les freqüències i horaris no s’adapten a les necessitats dels 
passatgers i quan es produeix alguna incidència la manca d’informació és notable.  
Això ha convertit el servei ferroviari d’aquesta línia en poc fiable i gens competitiu; 
d’aquí que la durada  del trajecte fins a Barcelona trigui més ara que fa vint anys. 
   
Aquesta deficient comunicació ferroviària incideix negativament amb la possibilitat de 
desenvolupament de les comarques ebrenques i contribueix directament al 
despoblament del territori.  
 
Les Terres de l’Ebre som cruïlla amb el País Valencià i l’Aragó que requereix i 
necessita que les connexions amb alta velocitat i trens regionals que suporten les  
dues línies que travessen el nostre territori tinguin uns serveis adequats amb aturada a 
les Terres de l’Ebre. I a la vegada ser nexe, punt d’inici o d’arribada d’alguns serveis 
ferroviaris que connecten amb el nord de Castelló.  
 
Després de la llarga espera i la gran inversió realitzada constatem la nova proposta de 
Renfe i Adif suposa un pas enrere per al model ferroviari que connecta les Terres de 
l’Ebre cap al nord, cap al sud i cap a l’alta velocitat del Camp de Tarragona.  
 
Davant la provisionalitat de la nova planificació ferroviària plantejada fins a l’1 de març 
i d’acord amb tot l’exposat, després de conèixer la proposta de presidència, i amb 
unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
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Primer. Donar suport a les mobilitzacions que convoquen la Plataforma Trens Dignes.  
 
Segon. Demanar al Ministerio de Fomento, almenys el manteniment de les aturades 
de l’Euromed a l’estació de l’Aldea, mantenint les tarifes bonificades.  
 
Tercer. Incrementar el servei de trens tipus ‘Avant’, amb origen i destí l’estació de 
Tortosa i amb aturada a l’Aldea, per garantir amb una freqüència regular durant tot el 
dia la connexió ràpida tant amb Barcelona com amb l’estació d’alta velocitat del Camp 
de Tarragona.   
 
Quart. Reclamar mantenir la connectivitat de les Terres de l’Ebre des de l’estació de 
l’Aldea fins el nord de Castelló i València mitjançant els serveis de regionals i  l’alta 
velocitat.  
 
Cinquè. Exigir un calendari d’actuacions i inversions a les estacions i a la línia 
ferroviària R-15 per acabar amb els punts deficients que provoquen la reducció de la 
velocitat dels combois i els nombrosos incidents, oferint els serveis en les condicions 
que necessiten els usuaris de la zona.  
 
Sisè. Demanar l’establiment de serveis ferroviaris puntuals i semidirectes entre la 
Ribera d’Ebre, el Camp de Tarragona i Barcelona per així  reduir la durada del trajecte.  
 
Setè. Donar trasllat d’aquests acords al Ministerio de Fomento, a Adif, al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als diferents grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, així com a la 
Plataforma Trens Dignes” 
 
 
PUNT 15è.- Expedient 114/2020. Moció del Grup comarcal d'ERC per un servei 
ferroviari digne 
 
Presenta el punt la Sra. Laura Fabra, proposant de la moció. 
 
Els portaveus manifesten el vot favorable tal com han exposat en el punt anterior. 
 
Així, atès que 
 
El passat 13 de gener, després de vint anys d’espera i 700 milions d’inversió, entrava 
en funcionament el desdoblament de la via ferroviària del corredor del mediterrani amb 
la variant de Vandellòs – Tarragona. Aquest fet configura un nou mapa de serveis 
ferroviaris a les Terres de l’Ebre que, d’acord amb l’oferta inicial plantejada per Renfe i 
Adif, suposa un retrocés inacceptable respecte els serveis prestats fins ara.  
 
L’oferta de serveis ferroviaris de Renfe i Adif té com a principal objectiu la prevalença 
dels criteris comercials per millorar les comunicacions entre València i Barcelona, 
reduint en 40 minuts la durada del trajecte; fet que comporta la desatenció de les 
necessitats i la falta de millora del servei per als usuaris de les Terres de l’Ebre.  
 
Això ha suposat que la implementació de la doble via perjudiqui el servei ja precari de 
tren a les Terres de l’Ebre perquè suposa una pèrdua de connexions, augmenta la 
durada dels temps de trajecte en els trens regionals vigents al 2016, i tampoc 
incrementa la freqüència de pas de combois.  
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La proposta de Renfe i Adif suposa un retrocés respecte el model actual, amb la 
supressió dels quatre trens Euromeds diaris que connectaven l’estació de l’Aldea 
Tortosa-Amposta amb Tarragona i Barcelona des de feia tres anys, i que s’havien 
establert per compensar els retards en la línia de Rodalies R-16. Els usuaris d’aquest 
servei ràpid havien gaudit fins l’entrada en funcionament del desdoblament de la via 
d’una reducció en el  preu del bitllet gràcies a les aportacions fetes per la Generalitat 
de Catalunya.  
 
La nova oferta ferroviària, que ara de manera provisional s’ha implementat, manté 
l’aturada dels Talgo, amb sis freqüències al dia, i incorpora un únic tren diari d’alta 
velocitat Avant que permetrà unir Tortosa, l’Aldea i Barcelona amb una hora i 
trentacinc minuts. Aquest tren tindrà la sortida de Tortosa a les 06:20 h i la tornada des 
de Barcelona a les 18:30h.  
 
Paradoxalment amb el desdoblament de la via els trens de rodalies i regionals que 
connecten l’Aldea amb Tarragona i Barcelona veuen incrementats els temps respecte 
els trajectes vigents fa 4 anys.  
 
D’altra banda, la connexió ferroviària per la R-15 tampoc experimenta cap millora, i 
segueix sent una de les que presenta més deficiències del país per la manca d’un 
manteniment adequat; fet que comporta la reducció de la velocitat dels combois en 
diversos punts del trajecte, alguns de fins a 30km/h, i també incidències, com alguns 
descarrilaments . Les freqüències i horaris no s’adapten a les necessitats dels 
passatgers i quan es produeix alguna incidència la manca d’informació és notable. 
 
Això ha convertit el servei ferroviari d’aquesta línia en poc fiable i gens competitiu; 
d’aquí que la durada del trajecte fins a Barcelona trigui més ara que fa vint anys.  
 
Aquesta deficient comunicació ferroviària incideix negativament amb la possibilitat de 
desenvolupament de les comarques ebrenques i contribueix directament al 
despoblament del territori.  
 
Les Terres de l’Ebre som cruïlla amb el País Valencià i l’Aragó que requereix i 
necessita que les connexions amb alta velocitat i trens regionals que suporten les dues 
línies que travessen el nostre territori tinguin uns serveis adequat amb aturada a les 
Terres de l’Ebre. I a la vegada ser nexe, punt d’inici o d’arribada d’alguns serveis 
ferroviaris que connecten amb el nord de Castelló.  
 
Després de la llarga espera i la gran inversió realitzada constatem la nova proposta de 
Renfe i Adif suposa un pas enrere per al model ferroviari que connecta les Terres de 
l’Ebre cap al nord, cap al sud i cap a l’alta velocitat del Camp de Tarragona.  
 
Davant la provisionalitat de la nova planificació ferroviària plantejada fins a l’1 de març 
i d’acord amb tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup 
comarcal d’ERC, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
PRIMER. Donar suport a les mobilitzacions convocades per la Plataforma Trens 
Dignes.  
 
SEGON. Demanar al Ministerio de Fomento el manteniment de al menys les aturades 
de l’Euromed a l’estació de l’Aldea. I a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat el 
mantenint de les tarifes bonificades.  
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TERCER. Incrementar el servei de trens tipus ‘Avant’, amb origen i destí l’estació de 
Tortosa i amb aturada a l’Aldea, per garantir amb una freqüència regular durant tot el 
dia la connexió ràpida tant amb Barcelona com amb l’estació d’alta velocitat del Camp 
de Tarragona.  
 
QUART. Reclamar mantenir la connectivitat de les Terres de l’Ebre des de l’estació de 
l’Aldea,  i l’estació d’Ulldecona - la Sénia – Alcanar fins el nord de Castelló i València 
mitjançant els serveis de regionals i l’alta velocitat.  
 
CINQUÈ. Incrementar el servei i les parades de la línea R16 amb l’estació d’ 

Ulldecona - la Sénia - Alcanar com a única estació del Montsià.  

SISÈ. Exigir un calendari d’actuacions i inversions a les estacions i a la línia ferroviària 
R-15 per acabar amb els punts deficients que provoquen la reducció de la velocitat 
dels combois i els nombrosos incidents, oferint els serveis en les condicions que 
necessiten els usuaris de la zona; i la reobertura de les estacions de Móra la Nova, 
Ascó, Flix i Riba-roja d’Ebre amb venda directa de bitllets a les persones viatgeres.  
 
SETÈ. Demanar l’establiment de serveis ferroviaris puntuals i semidirectes entre la 
Ribera d’Ebre, el Camp de Tarragona i Barcelona per així reduir la durada del trajecte, 
mitjançant la creació d’una estació intermodal a la zona del camp de Tarragona.  
 
VUITÈ. Donar trasllat d’aquests acords al Ministerio de Fomento, a Adif, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als diferents 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, així com a 
la Plataforma Trens Dignes.  

 
PUNT 16è.- Propostes d’urgència. 
 
Es presenta a aprovació per urgència la renuncià al càrrec de conseller comarcal del 
Sr. Joan Pere Gomez Comes 
 
S’aprova per unanimitat l’estudi i debat d’aquest punt. 
 
Vist l'escrit presentat per D. Joan Pere Gómez Comes a data 31 de gener de 2020 que 
diu: 
"Joan Pere Gómez Comes, amb DNI 78579269E, conseller comarcal del grup de 
JUNTS. exposo: 
Amb data 15 de juliol de 2019 vaig prendre possessió com a conseller comarcal. 
Fins a dia d'avui he estat exercint les tasques de conseller comarcal del Baix Ebre, al 
grup de Junts per Catalunya i, per motius personals i professionals, he decidit 
renunciar a l'acta de conseller comarcal que ocupo avui. 
Per això, 
Demano: que es doni tramiti de la meva renúncia com a conseller comarcal del Baix 
Ebre a partir d'aquesta instància de sol·licitud i previ als tràmits oportuns " 
 
El Ple de Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat dels 24 membres presents 
dels 25 membres que conformen legalment la corporació comarcal, 
 



 
 

 
 

59 

ACORDA: 
Primer- Quedar assabentat de la renúncia de la condició de conseller comarcal del Sr. 
Joan Pere Gómez Comes. 
 
 
Segon- Declarar l'existència d'una vacant de conseller comarcal de el grup Junts. 
 
Tercer- Comunicar de forma immediata aquest acord a la Junta Electoral Central 
perquè expedeixi la credencial de consellera comarcal a la suplent corresponent que, 
tenint en compte l'acta de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 28 de juny de 
2019, correspon a la Sra . Eva de l'Amo Galarzo 
 
 
 
PUNT 17è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
El President comenta l’assistència a FITUR i la presentació de la Via Verda, arran de 
la qual s’organitzaran unes jornades cicloturistiques. La Sra. Sandra Zaragoza 
comenta que ja s’han realitzats actuacions d’aquest àmbit. 
 
També comenta al President que hagués pogut aprofitar per mantenir alguna reunió 
amb responsables d’ADIF pel tema dels trens a la comarca. 
 
El Sr. Castañeda intervé també per sol·licitar la creació de la comissió d’estudi de la 
mobilitat dels estudiants que assisteixen a la URV. 
 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent les 14.45 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  
 


