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Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria sessió núm. 004/2021. 12/03/2021

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Fets
Convocatòria del Ple Municipal Ordinari.

Fonaments de dret
Fent ús de les atribuccions conferides per l'article 21.c de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de 1985 i de l'article 53.1.
c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com l'article 82.1 i 90.1 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals pel que fa a la
determinació de l'ordre del dia de les sessions, i en compliment de l'article 38
de l'anterior Reglament.Fent ús de les atribuccions conferides per l'article 21.c
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de
1985 i de l'article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així
com l'article 82.1 i 90.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals pel que fa a la determinació de l'ordre del dia de les sessions, i
en compliment de l'article 38 de l'anterior Reglament.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Convocar el Ple Municipal, a l'objecte de celebrar sessió que tindrà lloc
ORDINÀRIA, el proper divendres, dia 12 de març de 2021, en primera
convocatòria a les 20:00 hores, a la Casa de la Vila, seu de l'Ajuntament:
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
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Sessió: Ordinària
President/a: Merce Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 12 de març de 2021
Hora d'inici: 20:00
Lloc: Sala de Plens

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

ORDRE DEL DIA
ACTES
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple Municipal, núm. Sessió: 001
/2021
2. Aprovació de l'acta de la sessió núm. 002/2021. Extraordinària i urgent, pel
sorteig públic designació dels membres de les meses electorals
3. Aprovació, si s'escau, de la sessió núm. 003/2021 de 30 de gener de 2021
CARTIPAS MUNICIPAL
4. Proposta d'aprovació, pressa de possessió de regidor de la Corporació, Sr.
Jordi Borràs i Faneca
5. Proposta d'aprovació de la renúncia Sra. Anna Maria Salet Ferré, del grup
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
ALCALDIA
6. Informe d'Alcaldia
7. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1 al núm. 16 de
2021
SECRETARIA-INTERVENCIO
8. Proposta d'aprovació, si s'escau, de la modificació de l'Ordenança Fiscal
núm. 7, reguladora de la taxa d'escombraries
9. Proposta d'aprovació, si s'escau, de la baixa de factures, exercicis tancats
AREA DE FESTA, JOVENTUD, EDUCACIÓ I MEMÒRIA HISTÒRICA
10. Proposta d'aprovació, si s'escau, del Pla Local de Joventut de Benifallet.
2021-2024
MOCIONS
11. Proposta d'aprovació, si s'escau, de la moció del Grup Municipal
candidatura de Progrés de Benifallet amb motiu del dia 8 de març, dia
Internacional del dret de les dones
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12. Proposta d'aprovació, si s'escau, de la moció del Grup Municipal
Candidatura de Progrés de Benifallet per demanar la construcció d'un nou
hospital a les Terres de l'Ebre
13. Proposta d'aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel Grup ERC,
moció per a la commemoració del Dia Internacional de la Dona
PRECS I PREGUNTES

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'Alcaldessa.
Mercè Pedret Ramos
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Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària. Ple Municipal. Núm. Sessió: 001/2021
Ens: Ajuntament de Benifallet
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Mercè Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 15 de gener de 2021
Hora d'inici: 19:45
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sra. Sílvia Folqué Beltran (CP)
Sr. Elies Ortega Margalef (CP)
Sr. Antonio Llésera Margalef (CP)
Sra. Lourdes Doliu Margalef (CP)
Sra. Virgínia Borràs Vicente (ERC-AM)
Sra. Anna Maria Salaet Ferré (ERC-AM)

A Benifallet, a les 19:45 hores, la senyora Alcaldessa obre l'acte públic i un cop comprovada
pel Secretari l'existència del quòrum necessari per a poder ésser iniciat, prèviament a entrar a
conèixer sobre els punts de l'ordre del dia, la Sra. Alcaldessa, indica al Ple Municipal la
proposició d'incloure, si així s'aprova, per urgència de conformitat amb l'art. 83 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, els punts següents:
1. L'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits atesa la necessitat de reconèixer
aquestes obligacions no aprovades en l'exercici corresponent com a conseqüència que es van
executar despeses sense la corresponent consignació pressupostària.
L'Alcaldessa sotme a aprovació d'incloure en aquest Ple, l'expedient del reconeixement
extrajudicial de crèdits per import de 19.642,82.- euros.
El debat/intervencions es pot veure, fins el minut 3:13, en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=lD5V0FzpS4U
S'aprova per unanimitat la inclusió per urgència.
2. Moció de censura a la manca de seguretat que ofereix per als nens i nenes en situació
d'esbargiment l'estructura pública dels safarejos del poble de Benifallet.
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L'Alcaldessa inicia el debat sobre l'error en la presentació de l'escrit presentat pel grup ERCAM, com a moció de censura, no obstant això, sobre el fons de l'escrit presentat es passa a
informar que coneixedors del tema esta en estudi pels tècnics corresponents.
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El debat/intervencions es pot veure, des el minut 3:14 fins el minut 7:40, en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=lD5V0FzpS4U
Es denegada la seva inclusió en aquest Ple per 5 vots del Grup CP-Benifallet Candidatura
Progrés i 2 vots del Grup d'ERC-AM.
ORDRE DEL DIA
ACTES
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior núm. 007/2020, de 13 de
novembre de 2020
2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària anterior núm. 008 /2020, de 03 de
desembre de 2020.
3. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària i urgent anterior núm. 009/2020,
de 30 de desembre de 2020.
ALCALDIA
4. Informes d'Alcaldia
5. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 143 al núm. 166 de 2020
SECRETARIA-INTERVENCIO
6. Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia sobre les eleccions al parlament de Catalunya de
14 de febrer de 2021. Transcripció del decret número 2021-0000001 de l'ens Ajuntament de
Benifallet signat per: Mercè Pedret Ramos - DNI *** (SIG) en data: 12/01/2021
7. Proposta d'aprovació de l'encàrrec de gestió anterior i del conveni de la gestió informatitzada
del padró d'habitants a la Diputació de Tarragona i del receptiu conveni regulador
8. Dació de compte del calendari de pagament dels tributs i de la resta d'ingressos de dret
públic per a l'any 2021 PATRIMONI
9. Proposta d'aprovació, si s'escau, de la renovació del conveni de cessió de l'immoble, situat al
Passeig de l'Ebre, núm. 14 de Benifallet, a la Generalitat de Catalunya per a la seva utilització
com a Parc de Bombers.
SERVEIS SOCIALS
10. Proposta d'aprovació, si s'escau, d'adhesió al IV Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre
2021-2024.
PER URGENCIA
11. Reconèixer les obligacions relacionades a l'annex 1 procedents d'exercicis tancats i sense
consignació pressupostària en l'exercici corresponent com a conseqüència, d'haver-se adquirit
compromisos de despesa els quals en el moment de realitzar la despesa no tenien consignació
pressupostària.
PRECS I PREGUNTES
11. Precs i preguntes

ACORDS
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ACTES
1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR NÚM. 007
/2020, DE 13 DE NOVEMBRE DE 2020
Votació:
S'aprova per unanimitat del grup CP-Benifallet Candidatura Progrés i ERC-AM.
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2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ANTERIOR
NÚM. 008/2020, DE 03 DE DESEMBRE DE 2020.
Votació:
S'aprova per unanimitat pel grup CP-Benifallet Candidatura Progrés i ERC-AM.

3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
ANTERIOR NÚM. 009/2020, DE 30 DE DESEMBRE DE 2020.
Votació:
S'aprova per unanimitat pel grup CP-Benifallet Candidatura i Progrés i pel grup ERC-AM.

ALCALDIA
4. INFORMES D'ALCALDIA
La Sra. Alcaldessa passa a informar sobre els informes d'Alcaldia, els temes informats són els
següents:
. Actuació carretera Lluís Companys
. Acte vandàli sofert en els escoles
. SAT Rehabilitació
. Situació dels safareigos
El debat/intervencions es pot veure, des el minut 08:00 fins el minut 17:57, en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=lD5V0FzpS4U

Els membres assistents es donen per assabentats.

5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 143 AL NÚM. 166
DE 2020
Els membres assistents es donen per assabentats.
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
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novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 143 al núm. 166 de 2020,
amb un total de 24.
Resum per unitats
13 Alcaldia
2

Àrea intervenció

9

Àrea Secretaria

Detall dels Decrets
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Núm.
decret

Data

Unitat

10
de
2020novembre Alcaldia
0000143
de 2020

Assumpte

Convocatòria de 'Sessió núm. 007/2020'

18
de
2020Àrea
novembre
Factures octubre 2020
0000144
intervenció
de 2020
18
de
2020novembre Alcaldia
0000145
de 2020

Llicència urbanística sòl no urbanitzable; d’aprovació de projecte de reforma
de la masia existent situada a la parcel·la 199 del polígon 19. La masia que
es vol rehabilitar es conegut com el «Mas de la Roia», està ubicada a una
zona coneguda com a Partida Raelles.

20
de
2020novembre Alcaldia
0000146
de 2020

Llicència urbanística sòl no urbanitzable; rehabilitació mas existent, situat a
la partida Tapiats, polígon 28, parcel·la 19 de Benifallet.

20
de
2020novembre Alcaldia
0000147
de 2020

Resolució d'Alcaldia d'inici de la conertació d'una operació de tresoreria.
Exercici 2020

23
de
2020Àrea
Proposta d'adjudicació del contracte menor subministrament llums de Nadal
novembre
0000148
Secretaria - 2020. Benifallet.
de 2020
23
de
2020Àrea
Proposta d'adjudicació del contracte menor. Servei poda d'arbre. Passeig del
novembre
0000149
Secretaria Riu
de 2020
26
de
2020novembre Alcaldia
0000150
de 2020

Manament a justificar. Pressupostos participatius 2020

30
de
2020novembre Alcaldia
0000151
de 2020

Proposta d'inici. Pressupost 2021

30
de
2020novembre Alcaldia
0000152
de 2020

Convocatòria de 'Junta de Govern núm. 006/2020'

30
de
2020novembre Alcaldia
0000153
de 2020

Adhesió al model del Quadre de Classificació d'ajuntaments i consells
comarcals (QdCAC)

30
de
2020novembre Alcaldia
0000154
de 2020

Convocatòria de 'Sessió núm. 8 / 2020'

2
de
2020Àrea
desembre
Nomines novembre 2020
0000155
Secretaria
de 2020
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202016
de Àrea
Rebuts llar infants desembre 2020
0000156 desembre Secretaria
de 2020
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17
de
2020Àrea
desembre
Factures mes novembre 2020
0000157
intervenció
de 2020
28
de
2020desembre Alcaldia
0000158
de 2020

Resolució concertació operació de tresoreria. BBVA

28
de
2020desembre Alcaldia
0000159
de 2020

DECRET DE L’ALCALDIA D’INICI D’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ASSOCACIÓ PROTECCIÓ I DEFENSA
ANIMALS ARCA

28
de
2020desembre Alcaldia
0000160
de 2020

Proposta Aprovació Conveni de Col·labrió entre l'Ajuntament de Benifallet i
l'Associació de Protecció i Defensa dels Animals, ARCA

29
de
2020Àrea
desembre
Designació de locals electoral
0000161
Secretaria
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
Llocs per a actes de la campanya electoral
0000162
Secretaria
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
reserva de llocs per la col·locació de cartells de la campanya electoral
0000163
Secretaria
de 2020
29
de
2020desembre Alcaldia
0000164
de 2020

Convocatòria de 'Convocatòria de "Sessió núm. 9/2020"'

29
de
2020Àrea
desembre
Nòmines desembre 2020 i paga Nadal
0000165
Secretaria
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
Factures desembre 2020
0000166
Secretaria
de 2020

SECRETARIA-INTERVENCIO
6. DACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D'ALCALDIA SOBRE LES ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA DE 14 DE FEBRER DE 2021.
Els membres assistents vistos els recursos presentats davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya contra el Decret 1/2001, de 15 de gener, acorden no tractar aquest punt.

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ ANTERIOR I DEL CONVENI
DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I DEL RECEPTIU CONVENI REGULADOR
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La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Secretari-Interventor per a què informi de la
proposta d'aprovació de l'encàrrec de gestió anterior i del conveni de la gestió informatitzada
del padró d'habitats a la Diputació de Tarragona i del receptiu conveni regulador.
El debat/intervencions es pot veure, des el minut 19:17 fins el minut 20:48, en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=lD5V0FzpS4U
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Votació:
Es aprovat per unanimitat pel grup CP-Benifallet Candidatura Progrés i pel grup ERC-AM

Fets
El passat 27 de novembre de 2020, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el nou
model de conveni per a la Gestió informatitzada del Padró d'habitants que cal que els
ajuntaments de la província de Tarragona que ja estan adherits a aquest servei signin per tal
que es continuï amb la prestació d'aquest servei, el qual adapta el que ja es va aprovar l'any
2004 a la normativa de procediment administratiu i a la de protecció de dades.
En data 15 de desembre de 2020 aquest Ajuntament ha rebut a través de la plataforma EACAT
notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada l’acord pres en data 27 de
novembre de 2020, que diu:
"Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot seguit es relacionen:
....
Segon.- En conseqüència d'això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada del padró
d'habitants que es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’
habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin l’encàrrec de
la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin pertinentment a la
Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió informatitzada
del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i signarà el conveni
regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva signatura, qui l’hauran de retornar a
la Diputació per als seus plens efectes. A tal efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de
Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l'acord.
Sisè.- Efectes.
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Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues administracions,
seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, i
en conseqüència el Conveni aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius
ajuntaments, essent que el servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà
prestant regularment en les condicions recollides en aquell. En el moment en que ambdues
administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el servei de la gestió informatitzada
del padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels ajuntaments signants
passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.

Aquest
document
una còpiadel
autèntica
delelectrònic
document electrònic
original custodiat
per Ajuntament
de Benifallet.
Podeu verificar
la autenticitat
seva autenticitat
a
Aquest document
és una
còpiaés
autèntica
document
original custodiat
per Ajuntament
de Benifallet.
Podeu verificar
la seva
a
travésdedel
servei dedevalidació
de la Seu Electrònica
de l'Ens
el CVE BFA09DC71FAF4E4CBD11F894B1022884
data d'emissió
09/03/2021
les 18:05:16
través del servei
validació
la Seu Electrònica
de l'Ens amb
el CVEamb
88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44
i data id'emissió
09/03/2021
a lesa 18:56:23

Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la Diputació de
Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació."

Fonaments de dret
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu que
es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres òrgans o Entitats de Dret Públic
de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya atribueixen competències a la Diputació de Tarragona
per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de
la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la
seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del
territori.
3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan l'encàrrec de
gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents Administracions es
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, que haurà de ser
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o en el
de la Província, segons l'Administració a què pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
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En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les clàusules dels
convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació”, així com que “En el
supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà
de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació”.
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents matèries: h)
Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions públiques, així com l’
acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions,
llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que:

1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent de les
anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no
podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior”, i que
“En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma
diu que “Les normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords
de terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està regulant
aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, s’entendrà
que el present te vigència indefinida, en el benentès que l’Ajuntament, que encarrega la gestió
del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió informatitzada del Padró d’habitants
fet a la Diputació de Tarragona en qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual, diu, s’ha de fer
efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’
ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’
habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3
/2004.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró d’habitants.
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la notificació
del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb la
Diputació de Tarragona.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

8. DACIÓ DE COMPTE DEL CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS I DE LA RESTA
D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L'ANY 2021
L'Alcaldessa passa a informar del calendari de pagament dels tributs i de la resta d'ingressos
de dret públic que és igual que el de l'any passat, i que al igual que l'any passat es farà un
decret per no cobrar la recollida d'escombraries, a aquells establiments bar, restaurants, cases
rurals,... afectats pel tancament, pels protocols i mesures preventives motivades per frenar la
pandèmia de la COVID-19.
El debat/intervencions es pot veure, des el minut 20:49 fins el minut 21:24, en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=lD5V0FzpS4U

Els membres assistents es donen per assabentats.

Fets
Calendari Fiscal per a l'any 2021.

Fonaments de dret
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- L’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
reconeix a l’ens local l’autonomia per establir i exigir tributs d’acord amb la legislació estatal
reguladora de les hisendes locals i les lleis autonòmiques en els supòsits expressament
previstos per aquella.
- L’article 2.2 del Text Refós de la Llei Reguladora d’hisendes Locals aprovat pel Decret
legislatiu 2/2004 (TRLRHL) reconeix a l’administració local les prerrogatives establertes per la
hisenda estatal en relació al cobrament de tributs i ingressos de drets públics.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Donar compte que en data 17 de desembre de 2020, es va comunicar el Calendari de
Pagaments dels Tributs i de la resta d'ingressos de dret públic per a l'any 2021, dels que s'ha
delegat a l'Excma. Diputació de Tarragona, la gestió del cobrament dintre del termini de
pagament voluntari:
Concepte

Període

Període proposat

600 - Impost Vehicles Tracció Mecànica

1

30/03/2021-30/05/2021

500 - IBI Urbana

1

30/04/2021-31/08/2021

501 - IBI Rústica

1

30/07/2021-30/09/2021

010 - IAE

1

30/07/2021-30/09/2021

110 - Taxes - Preus Públics

1

30/07/2021-30/09/2021

1

30/07/2021-30/09/2021

503 - BI Caract. Especials

Consum
800 - Subministrament d'aigua

01/01/2021-31/03/2021

30/04/2021-30/06/2021

800 - Subministrament d'aigua

01/04/2021-30/06/2021

30/07/2021-30/09/2021

800 - Subministrament d'aigua

01/07/2021-30/09/2021

29/10/2021-31/12/2021

800 - Subministrament d'aigua

01/10/2021-31/12/2021

31/01/2022-31/03/2022

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

PATRIMONI
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RENOVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ
DE L'IMMOBLE, SITUAT AL PASSEIG DE L'EBRE, NÚM. 14 DE BENIFALLET, A LA
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GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA SEVA UTILITZACIÓ COM A PARC DE
BOMBERS.
L'Alcaldessa cedeix la paraula al secretari-interventor per a què informi de la proposta de
resolució de renovació del conveni de cessió de l'immoble, situat al Passeig de l'Ebre, núm. 14
de Benifallet, a la Generalitat de Catalunya per a la seva utilització com a Parc de Bombers.
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Votació:
Es aprovat per unanimitat pels grups de CP-Candidatura Progrés Benifallet i ERC-AM.

Fets
Expedient: 4302520002-2021-0000008
Denominació: Renovació del conveni de cessió de l'immoble, situat al Passeig de l'Ebre,
núm. 14 de Benifallet, a la Generalitat de Catalunya per a la seva utilització com a Parc de
Bombers.
En data 3 de febrer de 2017, es va signar el conveni de cessió de l’immoble amb referència
cadastral núm. 0987301BF9308H0000AP inscrit en el Registre de la Propietat de Tortosa núm.
2, número registral 4900 al foli 196, llibre 74, torn 3939, situat al passeig de l’Ebre núm. 14 de
Benifallet, per part de l’Ajuntament de Benifallet a la Generalitat de Catalunya per a la seva
utilització com a Parc de Bombers.
En data 24 de novembre de 2020, s'ha rebut correu electrònic de la Regió d'Emergències de
les Terres de l'Ebre, Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments,
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte de començar la tramitació de
la renovació del conveni de cessió de dit immoble, per la seva utilització com a Parc de
Bombers.

Fonaments de dret
El Ple de la Corporació ja va aprovar el dia 03 de febrer de 2017 la cessió de l’espai esmentat,
de conformitat amb el què preveu l’article 47.ñ) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Iniciar el tràmit de renovació del conveni de cessió de l’immoble amb referència
cadastral núm. 0987301BF9308H0000AP inscrit en el Registre de la Propietat de Tortosa núm.
2, número registral 4900 al foli 196, llibre 74, torn 3939, situat al passeig de l’Ebre núm. 14 de
Benifallet, per part de l’Ajuntament de Benifallet a la Generalitat de Catalunya per a la seva
utilització com a Parc de Bombers.
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Segon.- Trametre a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya, a través de la plataforma EACAT, la notificació del present acord pres per aquest
ajuntament, als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura de la renovació del conveni
amb la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, Direcció General de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvaments, Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

SERVEIS SOCIALS
10. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, D'ADHESIÓ AL IV PLA DE POLÍTIQUES DE
DONES DEL BAIX EBRE 2021-2024
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Lourdes Doliu per a que informi de l'Adhesió al IV
Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre 2021-2024.
El debat/intervencions es pot veure, des el minut 19:17 fins el minut 24:00, en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=lD5V0FzpS4U

Votació:
Es aprovat per unanimitat pel grup de CP-Benifallet Candidatura Progrés i pel grup
d'ERC-AM

Fets
1.- Que l’Ajuntament que presideixo coneix el fet que la igualtat entre homes i dones és un
valor cabdal de la nostra societat, per la que tots i totes hem de treballar conjuntament. Les
administracions locals, en tant que som les més properes a la ciutadania hem de ser
capdavanteres en les polítiques adreçades a fer efectiu aquest dret.
2.- Que l’Ajuntament que presideixo té la voluntat de dur a terme accions que puguin incidir
sobre les arrels estructurals de la desigualtat ja que és fonamental per poder acabar amb les
situacions de discriminació.
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3.- Que coneixem que el Consell Comarcal del Baix Ebre té elaborat el IV PLA DE
POLITIQUES DE DONES del Baix Ebre 2021-2024, on es desenvolupen un conjunt d’objectius,
mesures i actuacions que s’ajusten a la realitat comarcal actual i també a la necessitat del
nostre municipi.
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Fonaments de dret
En el marc de la competència adquirida a través de l’Estatut, la Generalitat de Catalunya va
aprovar la “Llei de 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista”, on s’estipula la competència local relativa als Serveis d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD).
El Consell Comarcal del Baix Ebre desplega aquesta competència en el marc del Contracte Programa amb l’Institut Català de les Dones i concretament des de la Fitxa 28 relativa al Servei
d’Informació i Atenció a les Dones.
Aquest Contracte Programa menciona l’obligatorietat que l’ens local, en aquest cas el Consell
Comarcal, disposi d’un Pla de Polítiques de Dones al qual es poden adherir tots els
ajuntaments de la comarca si així ho desitgen.
Dins d’aquest àmbit el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar en el plenari del mes de
setembre el IV Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre pel període 2021-2024.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’interès de l’Ajuntament de Benifallet ha adherir-se al IV Pla de Polítiques de
Dones del Baix Ebre 2020/2024.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

PER URGENCIA

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Xavier Llanos Serral - DNI ** (SIG) el dia 09/03/2021 a les 11:19:11 i Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 09/03/2021 a les 16:30:37

Transcripció del decret número 2021-0000017 de l'ens Ajuntament de Benifallet signat per: Mercè Pedret Ramos - DNI *** (SIG) en data: 09/03/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Secretaria el dia 09/03/2021 a les 18:42:03

11. RECONÈIXER LES OBLIGACIONS RELACIONADES A L’ANNEX 1 PROCEDENTS D’
EXERCICIS TANCATS I SENSE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN L’EXERCICI
CORRESPONENT COM A CONSEQÜÈNCIA, D’HAVER-SE ADQUIRIT COMPROMISOS DE
DESPESA ELS QUALS EN EL MOMENT DE REALITZAR LA DESPESA NO TENIEN
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
L'Alcaldessa passa a informar del punt introduït per urgència de l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits per import de 19.642,82.- euros.
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El debat/intervencions es pot veure, des el minut 24:05 fins el minut 25:15, en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=lD5V0FzpS4U

Votació:
Es aprovat per unanimitat pel grup CP-Benifallet Candidatura Progrés i pel grup d'ERCAM.

Fets
1. La Intervenció municipal ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits atesa la necessitat de reconèixer aquestes obligacions
no aprovades en l’exercici corresponent com a conseqüència que es van executar despeses
sense la corresponent consignació pressupostària.
2. Els òrgans gestors han emès informe sobre si la despesa s’ha realitzat o no i si s’ha executat
o no a preus de mercat.
3. Consta en l’expedient l’Informe de l’Àrea d’Intervenció emès de conformitat amb el
Reglament de Control Intern de les Entitats Locals.

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable es:

RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL)
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del titol sisè de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals
RD 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats locals
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
RD de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil
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Llei 29/2002, de 30 de desembre per la qual es va aprovar la Llei del Codi Civil de
Catalunya
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern
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1. L’article 163 del RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que l’exercici pressupostari ha de
coincidir amb l’any natural i que s’hi han d’imputar les obligacions reconegudes durant aquest
període.
2. L’article 173.5 del TRLRHL determina que no podran adquirir-se compromisos de despeses
per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats a l’estat de despeses, i que seran nuls de
ple dret els acords, resolucions i actes administratius que infringeixin l’expressada norma, sens
perjudici de les responsabilitats corresponents.
3. L’article 26.2a) del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del
titol sisè de la Llei reguladora de les Hisendes Locals disposa que, entre d’altres, s’aplicaran als
crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions procedents
d’exercicis anteriors a les quals es refereix l’article 60.2 del mateix real decret.
4. L’article 60.1 del RD 500/1990 de 20 d’abril, pel qual desenvolupa el capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de
pressupostos disposa que correspon a l’alcalde el reconeixement i la liquidació d’obligacions
derivades dels compromisos de despesa legalment adquirits.
5. L’article 60.2 del RD 500/1990 de 20 d’abril, pel qual desenvolupa el capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de
pressupostos estableix que correspon al Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre
que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de lleva i
espera.
6. L’article 28.2 del RD 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats locals disposa, entre d’altres, que cal constatar que les prestacions s’han
realitzat i que el seu preu s’ajusta al de mercat per la qual cosa es tindran en compte
valoracions i justificants aportats per l’òrgan gestor. També fa referència a la possibilitat i
conveniència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l’ordenament jurídic, la qual ha de
ser apreciada per l’interventor en funció de si s’han realitzat o no les prestacions, el caràcter d’
aquestes i la seva valoració, així com dels incompliments legals que s’hagin produït. Per això,
es tindrà en compte que el resultat de la revisió de l’acte es materialitzarà acudint a la via de la
indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l’administració
com a conseqüència d’haver-se produït un enriquiment injust al seu favor o d’incomplir l’
obligació al seu càrrec, per tant, per raons d’economia processal, només serà pertinent instar a
aquesta revisió d’ofici quan sigui presumible que l’import d’aquestes indemnitzacions sigui
inferior a aquell que es proposa.
7. L’article 188 del TRLRHL disposa que prèviament a l’expedició de les ordres de pagament
amb càrrec als pressupostos de l’entitat local i els seus organismes autònoms s’haurà d’
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acreditar documentalment davant l’òrgan que hagi de reconèixer les obligacions la realització
de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que en el seu dia van
autoritzar i comprometre la despesa.
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8. L’article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern disposa que constitueix una infracció molt greu, entre d’altres, els
compromisos de despesa, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments sense crèdit
suficient per a realitzar-los o amb infracció d’allò disposat a la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària o en la de pressupostos o altra normativa pressupostària que sigui d’
aplicació, també l’omissió del tràmit d’intervenció prèvia d eles despeses, obligacions o
pagaments, quan sigui preceptiu o del procediment de resolució de discrepàncies davant d’
objeccions suspensives de la intervenció, regulat a la normativa pressupostària.
9. L’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques considera com a actes nuls de ple dret, entre d’altres, els dictats
prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que
contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
10. L’article 39 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic disposa
que també seran, entre d’altres, nuls de ple dret els contractes celebrats pels poders
adjudicadors quan hi hagi carència o insuficiència de crèdit, excepte en els supòsits d’
emergència.

11. L’article 434 del RD de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil estableix que la
bona fe es presumeix sempre i que per afirmar la mala fe cal aportar-ne la prova.
12. L’article 3.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic estableix que
les administracions públiques han de respectar en la seva actuació i relacions els principis de
bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional.
13. L’article 111.7 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre per la qual es va aprovar la Llei del
Codi Civil de Catalunya estableix que en les relacions jurídiques privades s’han d’observar
sempre les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.
14. La sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2012 en resolució del recurs
número 5694/2010 ha reconegut expressament que el tercer de bona fe que contracta amb
l'Administració i que a més a més compleix amb les seves obligacions, no es pot veure
perjudicat per les irregularitats contractuals realitzades per aquesta i, per tant, haurà de ser
rescabalat dels danys que li han estat produïts; suposant, en conseqüència, l'enriquiment injust
una de les formes d'imputació a l'Administració Pública, en aquells supòsits en què aquesta
genera uns danys a contractista.
15. El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya número 394/12, de 4 de
desembre també es pronuncia en el mateix sentit que l’esmentada sentència. Aquest informe
també afegeix que cal ressaltar que el fet que es consideri una obligació de pagament es fa,
sovint, en aquells pronunciaments "sense perjudici de l'eventual responsabilitat en què hagin
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pogut incórrer les seves autoritats i funcionaris" d’acord, entre d'altres amb la Sentència de
Tribunal Suprem de 24 de juliol de 1992 i el dictamen de Consell d'Estat 88/2004. Continua
indicant que allò que està tractant d'expressar és que una deguda ponderació de l'economia
processal, de l'absència d'interessos de tercers que puguin resultar afectats, de l'escassa
entitat econòmica de l'assumpte, així com de les obres realitzades sense utilitzar la tècnica
jurídica contractual apropiada, porten a la conclusió que també com van expressar els clàssics,
cal lluitar pel dret quan resultin implicats drets o interessos, però cal evitar fer-ho tan sols per la
satisfacció que irradiï l'esplendor de la mera legalitat o de mer compliment de la legalitat.
16. La Sentència de Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera,
recaiguda en el Recurs de 12 de novembre de 1990) va resoldre que en virtut del principi de
economia processal s’ha d’evitar la declaració de nul·litat quan amb ella no s'aconseguís un
efecte pràctic, per ser racionalment de preveure que retrotretes les actuacions en el moment en
què es va cometre la infracció formal, el procés hagués finalitzat amb una resolució idèntica a
la dictada.
17. La Comissió Jurídica Assessora de Catalunya en el seu dictamen número 178 / 2009 de 11
de juny afirma que cal lluitar pel dret quan resultin implicats drets o interessos, però s’ha
d'evitar fer-ho tan sols per la satisfacció que irradiï l'esplendor de la mera legalitat o de mer
compliment de la legalitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 19.642,82.
- euros, d’acord amb el detall que figura a l’annex 1.
Segon.- Autoritzar la imputació de les factures a les corresponents aplicacions pressupostàries
del pressupost municipal en vigor detallades a l’annex 1.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

PRECS I PREGUNTES
12. PRECS I PREGUNTES
La regidora Sra. Borra inicia el torn de precs i preguntes en l'error de la moció de censura
presentada on serà prestanda de nou, amb la deguda forma.
El debat/intervencions es pot veure, a partir del minut 25:35, en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=lD5V0FzpS4U
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I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 20:20 hores de la tarda, l'Alcaldessa
aixeca la sessió, de la qual s'esten aquest acta i, en dono fe.

Secretari-Interventor

Alcaldessa

Xavier Llanos Serral

Mercè Pedret Ramos
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AJUNTAMENT DE BENIFALLET
Exercici

2020

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS. DESEMBRE 2020

NIF.

PROVEÏDOR

PARTIDA PRESSUPOSTARIA

Import

B43831353
L'Ebre Televisió, SL
Data
Factura
30/06/2013
234
30/09/2013
412
30/11/2013
445

2020/01/342/22608/01
Concepte
Emissió espot específic. L'Ebre Televisió
Client Preferent. L'Ebre Televisió
Client Preferent. L'Ebre Televisió

1.815,00

B43665256
Setmanari L'Ebre, SL
Data
Factura
14/06/2013
394
30/06/2014
395

2020/01/342/22609/01
Concepte
Publicitat 3x6 Moduls Color. Ins. Setminari Ebre
Contracte Serveis 2014 amb el setmanari l'Ebre

1.210,00

B43996941
Televisió Teveon Ebre, SL
Data
Factura
06/01/2014
1591
06/06/2014
1824
06/07/2013
1308
06/10/2013
1456

2020/01/920/22602/01
Concepte
Acord Web 2014
Difusió, espots, entrevistes. Firebre 2014
Contracte colb. Prestac. Serveis Canal 21
Contracte colb. Prestac. Serveis Canal 21

3.993,00

B43658566
Tortosa Televisió, SL
Data
Factura
25/09/2010
A103

2020/01/920/22608/01
Concepte
Gestió Publicitària Cantal TE. Festa Major

708,00

B43913813

Terres de l'Ebre Comunicació
2020/01/920/22609/01
Multimedia, SL
Data
Factura
Concepte
12/06/2010
A/875
Cartellería Festa Imagina Ràdio

605,00
605,00
605,00

605,00
605,00

605,00
1.694,00
847,00
847,00

708,00
174,00

174,00

B4833862
Imagina Ràdio, SL
Data
Factura
08/09/2013
A/89

2020/01/920/22609/01
Concepte
Festa Imagina Ràdio

A25007832
Sorigué
Data
31/05/2014

2020/01/920/21000/01
Concepte
QUITRA PASSEIG DEL RIU

2.790,82

J66406240
Labcn S.C.P.
Data
Factura
02/03/2015
2015/025

2020/01/151/22706/01
Concepte
PROJECTE CENTRE INTERPRETACIO

1.452,00

40924946B
Ferran Galindo Margalef
Data
Factura
03/02/2012
027-12

2020/01/920/21400/01
Concepte
REPARACIÓ TRACTOR

2.500,00

Factura
A/413/14

TOTAL RELACIÓ DE FACTURES

5.000,00
5.000,00

2.790,82

1.452,00

2.500,00

19.642,82
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Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió núm. 002/2021. Extraordinària i urgent, pel sorteig públic designació dels
membres de les meses electorals
Ens: Ajuntament de Benifallet
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Merce Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 20 de gener de 2021
Hora d'inici: 18:30
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sra. Sílvia Folqué Beltran (CP)
Sr. Antonio Llésera Margalef (CP)
Sra. Virgínia Borràs Vicente (ERC-AM)
Sra. Anna Maria Salaet Ferré (ERC-AM)

Excusen la seva assistència:
Sr. Elies Ortega Margalef (CP)
Sra. Lourdes Doliu Margalef (CP)

A Benifallet, a les 18:35 h, del 20 de gener de 2021, la senyora Alcaldessa obre l'acte públic, el
senyor secretari informe que la designació dels membres de la Mesa Electoral es tracta d’un
sorteig públic i no d’una deliberació ni d’una pressa d’un acord del Ple de la Corporació, per
tant, no és condició indispensable l’existència del quòrum legalment establert, segons Acord de
la Junta Electoral Central de data 23.04.2014.

ACORDS
SECRETARIA
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT, PEL SORTEIG
PÚBLIC DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA.
Es aprovat, per unanimitat dels membres assistents
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Fets
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Primer.- En data 22 de desembre de 2020 es va publicar en el DOGC el Decret 147/2020, de
21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’
eleccions, pel qual s’han de celebrar eleccions al Parlament de Catalunya el proper dia 14 de
febrer de 2021.
Segon.- En data 15 de gener de 2021, publicat al DOGC de l’endemà, la Generalitat va dictar el
Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al
Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la
pandèmia causada per la COVID-19, i disposa que es convocaran per tal que tinguin lloc el dia
30 de maig de 2021, prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i
de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern,
mitjançant un decret del vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la
Generalitat, motiu pel qual aquest ajuntament va decidir no convocar la mencionada sessió
plenària/va decretar desconvocar la convocatòria prèviament efectuada en data ....
En data 19/1/2021, d’acord amb les mesures cautelaríssimes dictades pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya queda suspès cautelarment, per raons d’especial urgència, el Decret 1
/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al
Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la
pandèmia causada per la COVID-19.
Aquest fet implica que s’han de reprendre tots els tràmits del procés electoral, entre ells els
sortejos de membres mesa i la selecció de representants de l’Administració.
En aquest sentit, la subdirecció general de processos electorals, en data 19/1/2021 ha informat
del següent:
“Us comuniquem que, d’acord amb les mesures cautelaríssimes dictades pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya queda suspès cautelarment, per raons d’especial
urgència, el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració
de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi
sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.
Aquest fet implica que s’han de reprendre tots els tràmits del procés electoral, entre ells
els sortejos de membres mesa i la selecció de representants de l’Administració.
En relació amb l’últim tràmit, us informem que a l’aplicació SGE+ disposeu del formulari
de representants per introduir les dades dels representants del vostre municipi”.

Fonaments de dret
Primer.- De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general (LOREG), el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig
públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent
que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de 70 anys. D’entre ells, el President haurà de
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tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon Grau, o subsidiàriament el de
Graduat Escolar o equivalent.
A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent aplicació informàtica que
selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part
de la mesa.
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Aquesta designació serà supervisada per la Junta Electoral de Zona, motiu pel qual se li
comunicarà la designació de membres efectuada d’acord amb el sorteig, i la Junta Electoral de
Zona, com a òrgan competent, efectuarà les notificacions i comunicacions corresponents al les
persones designades així com al Jutge de pau o de primera instància en els termes dels
apartats 2 i 5 de l’article 27 de la LOREG.
Segon.- L’art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local diu,
en els mateixos termes que fa el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que “Els
òrgans col·legiats de les entitats locals funcionen en règim de sessions ordinàries de
periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents”, així com que “Les
sessions plenàries han de convocar-se, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les
extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria del qual amb aquest
caràcter haurà de ser ratificada pel Ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia, que hagi de servir de base al debat i, en el seu cas, votació, haurà de figurar a la
disposició dels Regidors o Diputats, des del mateix dia de la convocatòria, en la Secretaria de
la Corporació”.
En relació a això, l’art. 79 del mencionat reial decret diu que “Són sessions extraordinàries
urgents les convocades per l'Alcalde o President quan la urgència de l'assumpte o assumptes a
tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils
exigida per la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de
l'ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta estimada pel
Ple, s'aixecarà tot seguit la sessió”.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Apreciar i declarar la urgència de la sessió plenària convocada amb caràcter
extraordinari i urgent per tal de procedir a fer el sorteig dels membres titulars i suplents de la/les
mesa/es electoral/s del municipi a les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper
dia 14 de febrer de 2021.
Segon.- En cas que s’apreciï i es declari la mencionada urgència, procedir a continuar amb la
sessió en els termes del que disposa el decret de convocatòria. De no ser així, es procedirà a l’
arxiu de l’expedient.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Xavier Llanos Serral - DNI ** (SIG) el dia 09/03/2021 a les 11:32:43 i Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 09/03/2021 a les 16:30:42

Transcripció del decret número 2021-0000017 de l'ens Ajuntament de Benifallet signat per: Mercè Pedret Ramos - DNI *** (SIG) en data: 09/03/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Secretaria el dia 09/03/2021 a les 18:42:03

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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2. PROPOSTA SORTEIG PÚBLIC DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS, AL PARLAMENT DE CATALUNYA, EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT.
: L’article 26.3 de la LOREG estableix que el sorteig per a la designació dels membres de la
Mesa Electoral s’haurà efectuar mitjançant sorteig públic entre la absoluta totalitat de les
persones incloses a la llista d’electors de la Mesa corresponent que sàpiguen llegir i escriure i
siguin menors de 70 anys, si bé a partir dels 65 podran manifestar la seva renúncia en el
termini de 7 dies. No obstant, les persones designades com a membres de la Mesa Electoral
podran presentar les excuses que estimin convenient perquè siguin resoltes per la Junta
Electoral de Zona competent. En aquest sentit s'ha de tenir en compte la Instrucció 6/2011, de
28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President
i Vocal de les Meses Electorals, la qual va ser modificada per la Instrucció 2/2014, d'11 de
desembre, de la Junta Electoral Central.
La LOREG no impedeix que en el sorteig públic realitzat pel Ple de l'ajuntament per a la
formació de la Mesa Electoral s’incloguin suplents per als titular inicialment escollits per als
casos en què no es pogués efectuar la notificació de la seva designació al membre de la Mesa
escollit incialment, segons Acord de la Junta Electoral Central de data 31.03.2005.
Donades les circumstàncies, el sorteig final realitzat es per a garantir unes “Eleccions i COVID19: consideracions per a l’organització d’una convocatòria electoral amb seguretat per a la
salut, garanties per al vot i legitimitat democràtica” designant els màxims suplents possibles.

Es aprovat per unanimitat pels membres assistents.

Fets
Primer.- En data 22 de desembre de 2020 es va publicar en el DOGC el Decret 147/2020, de
21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’
eleccions, pel qual s’han de celebrar eleccions al Parlament de Catalunya el proper dia 14 de
febrer de 2021.
Segon.- En data 15 de gener de 2021, publicat al DOGC de l’endemà, la Generalitat va dictar el
Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al
Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la
pandèmia causada per la COVID-19, i disposa que es convocaran per tal que tinguin lloc el dia
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30 de maig de 2021, prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i
de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern,
mitjançant un decret del vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la
Generalitat, motiu pel qual aquest ajuntament va decidir no convocar la mencionada sessió
plenària/va decretar desconvocar la convocatòria prèviament efectuada en data ....
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En data 19/1/2021, d’acord amb les mesures cautelaríssimes dictades pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya queda suspès cautelarment, per raons d’especial urgència, el Decret 1
/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al
Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la
pandèmia causada per la COVID-19.
Aquest fet implica que s’han de reprendre tots els tràmits del procés electoral, entre ells els
sortejos de membres mesa i la selecció de representants de l’Administració.
En aquest sentit, la subdirecció general de processos electorals, en data 19/1/2021 ha informat
del següent:
“Us comuniquem que, d’acord amb les mesures cautelaríssimes dictades pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya queda suspès cautelarment, per raons d’especial
urgència, el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració
de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi
sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.
Aquest fet implica que s’han de reprendre tots els tràmits del procés electoral, entre ells
els sortejos de membres mesa i la selecció de representants de l’Administració.
En relació amb l’últim tràmit, us informem que a l’aplicació SGE+ disposeu del formulari
de representants per introduir les dades dels representants del vostre municipi”.
Tercer.- En aquesta mateixa sessió plenària s’ha apreciat i declarat la urgència de la sessió
plenària convocada amb caràcter extraordinari i urgent per tal de procedir a fer el sorteig dels
membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi a les eleccions al
Parlament de Catalunya a celebrar el proper dia 14 de febrer de 2021, i per tant es procedeix a
continuar amb la sessió en els termes del que disposa el decret de convocatòria.

Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre
la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent que sàpiguen
llegir i escriure i siguin menors de 70 anys. D’entre ells, el President haurà de tenir el títol de
Batxiller o el de Formació Professional de segon Grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar
o equivalent.
A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent aplicació informàtica que
selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar part
de la mesa.
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Aquesta designació serà supervisada per la Junta Electoral de Zona, motiu pel qual se li
comunicarà la designació de membres efectuada d’acord amb el sorteig, i la Junta Electoral de
Zona, com a òrgan competent, efectuarà les notificacions i comunicacions corresponents al les
persones designades així com al Jutge de pau o de primera instància en els termes dels
apartats 2 i 5 de l’article 27 de la LOREG.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Designar membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi a les
persones resultants del sorteig, que constaran a l’expedient.
Segon.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà
un manual d’instruccions sobre els seves funcions.
D'acord amb el que es preveu en l'article 27.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
Règim Electoral General, els designats President i Vocal de les Taules electorals disposen d'un
termini de set dies per al·legar davant la Junta Electoral de Zona causa justificada i
documentada que els impedeixi l'acceptació del càrrec.
Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s d’
aquest municipi a la Junta Electoral de Zona.

Règim de recursos:
En els termes del que disposa l'art. 27.3 de la LOREG no correspon la interposició de cap
recurs.

I no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 18:46 hores de la tarda, l'alcaldessa
aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta acta, i en dono fe.

Secretari Interventor

Alcaldessa

Xavier Llanos Serral

Merce Pedret Ramos
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Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió núm. 003/2021
Ens: Ajuntament de Benifallet
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Merce Pedret Ramos
Secretari/ària: Xavier Llanos Serral
Dia: 30 de gener de 2021
Hora d'inici: 09:15
Hora de finalització: 09:25
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sra. Sílvia Folqué Beltran (CP)
Sr. Elies Ortega Margalef (CP)
Sr. Antonio Llésera Margalef (CP)
Sra. Lourdes Doliu Margalef (CP)
Sra. Anna Maria Salaet Ferré (ERC-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Virgínia Borràs Vicente (ERC-AM)

A Benifallet, 30 de gener de 2021, a les 09:15 hores, la senyora Alcaldessa obre l'acte públic, i
un cop comprovada pel Secretari l'existència del quòrum necessari per a poder ésser iniciat,
prèviament a entrar a conèixer sobre els punts de l'ordre del dia, la Sra. Alcaldessa, indica al
Ple Municipal que s'hauria d'incloure, per urgència de conformitat amb l'art. 83 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i
règim Jurídic de les Entitats Locals, un altre punt en l'ordre del dia d'aquesta sessió.
Aquest punt, si s'escau:
Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la senyora Lourdes Doliu al càrrec de
regidora de l'Ajuntament de Benifallet.
Passada a votació la inclusió en l'ordre del dia d'aquesta sessió es aprovat per unanimitat dels
/les regidors/es assistents al Ple Municipal.
DESENVOLUPAMENT DEL PLE
1. Proposta d'aprovació, si s'escau, acord increment retributiu al personal, conforme a la Llei de
Pressupostos General de l'Estat per l'exercici 2021.
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2. Proposta d'aprovació, si s'escau, de declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d'obra
de la rehabilitació de la SAT.
3. Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la senyora Lourdes Doliu al càrrec de
regidora de l'Ajuntament de Benifallet.

ACORDS
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INTERVENCIÓ-TRESORERIA
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, ACORD INCREMENT RETRIBUTIU AL
PERSONAL, CONFORME A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER
L'EXERCICI 2021
L'Alcaldessa informe que l'art. 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos
Generals de l'Estat per l'any 2021 (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020), que té
caràcter bàsic, preveu que a l'any 2021, les retribucions del personal al servei del secter públic
no podran experimentar un increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31
de desembre de 2020, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tan
pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat.

Votació:
S'aprova per 6 vots a favor, 5 vots de CP-Benifallet Candidatura Progrés i 1 vot de ERCAM.

Fets
Expedient: 4302520002-2021-0000029.
Denominació: Acord increment retributiu. Llei Pressupostos Generals de l'Estat per
l'exercici 2021.
Area promotora / Gestora: Serveis Interns. Recursos Humans.
1. La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021
(BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020), regula en el seu «Títol III. De les despeses de
personal», i concretament dins del «Capítol I» les despeses del personal al servei del sector
públic, i l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic per a l’any 2021.
L’article 18. Dos d’aquesta Llei, que té caràcter bàsic, preveu que a l’any 2021, les retribucions
del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al
0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per
als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’
antiguitat del mateix.
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Les despeses d’acció social no podran incrementar-se, en termes globals, respecte a les de
2020. 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 de l’
esmentat personal al servei del sector públic.
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2. L’esmentada LPGE contempla en el seu article 18.Cinc, també amb caràcter bàsic, les
quanties que el personal funcionari ha de percebre, en concepte de sou i triennis, en les
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021 i en les pagues extraordinàries de juny i
desembre de 2021.

Fonaments de dret
L’article 22 d’aquesta LPGE estableix els imports corresponents al complement de destinació d’
aplicació al personal funcionari d’Administració local per remissió de l’article 168 del Decret 214
/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 18.Quatre de l’esmentada LPGE disposa
que la massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim
previst a l’apartat Dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de
comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades
per aquest personal a l’any anterior.
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.
Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 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
(en endavant TREBEP), estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i
en relació amb les competències de cada administració pública i amb l’abast que legalment
procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions
del personal al servei de les administracions públiques que s’estableixi en la Llei de
pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació
de les retribucions complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social
complementària; (...) g) els criteris generals per determinar les prestacions socials i pensions de
classes passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
L’art. 38 del TREBEP 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2021, amb efectes d’1 de gener, un increment lineal de les
retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament del 0,9% respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2020, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel
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que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i sense considerar a tals efectes les
despeses d’acció social.
L’anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació del
personal funcionari no són objecte d’aquest Acord, doncs són per mandat legal les establertes
en la vigent Llei de pressupostos generals de l’Estat.
SEGON. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de Nòmines,
Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
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QUART. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de
la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

SECRETARIA
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE DECLARAR VÀLIDA LA LICITACIÓ I
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE L'OBRA DE LA REHABILITACIÓ DE LA SAT
La Sra. Alcaldessa explica que finalitzat el termini de presentació d'ofertes per la rehabilitació
de l'edifici, l'antiga SAT, la Mesa de Contractació en data 22 de gener de 2021, va procedir a
obrir i valorar l'oferta de l'única empresa que s'ha presentat, G2C Integral, SL, proposant a
l'òrgan de contractació, el Ple Municipal, l'adopció de l'acord de declarar vàlida la licitació i
adjudicar el contracte de l'obra de la rehabilitació de l'antiga SAT, a l'empresa contractista G2C
Integral, SL i facultar a l'Alcaldessa per la seva signatura.

Votació:
Es aprovat per 5 vots a favor del grup CP-Benifallet Candidatura Progrés i 1 abstenció
d'ERC-AM.

Fets
Que el Ple de l'Ajuntament de Benifallet, en sessió extraordinària de data 30 de desembre de
2020, va aprova l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’
adjudicació del contracte d’execució de les obres de la rehabilitació de la SAT, així com la
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convocatòria de la licitació i aprovació de la despesa corresponent per import de 684.301,17 €
que es correspon al valor estimat del contracte, i de 143.702,95 €, que es correspon a l’ Impost
sobre el Valor Afegit, amb un total de 828.004,12 € €, en base a l’ aplicació pressupostària
2020.01.620.62200.01 del Pressupost en vigor de la Corporació.
Vist que conforme l'article 159.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) fou publicat l'anunci de convocatòria de la licitació al Perifil de Contractant de
l'Ajuntament de Benifallet el dia 31 de desembre de 2020.
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Segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de
serveis de contractació pública, han presentat ofertes, dins del període establert per a prendre
part a la licitació, els licitadors següents:
Denominació social NIF
Data
Hora
Registre
G2C INTEGRAL SL B25454059 20/01/21 18:51:36 E/000036-2021
Segons l'Acta de constitució de la Mesa de Contractació, celebrada el dia 22 de gener de 2021,
es procedí a l'oberta del sobre ÚNIC, a la qualificació de la documentació, conforme la clàusula
14 del PCAP, restant justificada la presentació dels documents que s'exigien a l'expressada
clàusula, pel que fa a la documentació administrativa, per part de l'única empresa participant, i
per tant, es comprova que la declaració responsable del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l’Administració s’ajusta al model de l’Annex 1 del
PCAP i, a continuació, es dona lectura de l’oferta presentada i avaluable mitjançant criteris
automàtics següents:
Criteri / Licitador

Annex 2.- Proposició econòmica (no divisió en lots)

G2C Integral, SL
Quantitat de 650.086,00 € (sis-cents cinquanta mil
vuitanta-sis euros) i 136.518,06 € (cent trenta-sis mil
cinc-cents divuit euros amb sis cèntims)
corresponents a l’IVA.
- Assaig no destructiu sobre una unió soldada,
mitjançant partícules magnètiques.
- Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R.
amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i
resistència característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de
sis provetes, curat, recapçat i ruptura a compressió.
- Realització de prova de càrrega de tots els falsos
sostres instal·lats: assaig estàtic de tracció de la
subestructura de fals sostre, segons norma UNE-EN
13964
- Assaig de micres de protecció al foc estructura
metàl·lica, comprèn les comprovacions i certificat.
- Assaig sobre una mostra de perfil laminat, amb
determinació de l'espessor del recobriment.
- Assaig per mesurament d'aïllament acústic a soroll
d'impacte en element horitzontal, segons UNE-EN ISO
140-7.
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- Assaig per determinar la resistència a l'impacte d'una
mostra de vidre, segons UNE-EN 12600.
Annex 3.- Augment dels assajos del Pla de control de - Assaig per determinar la resistència a la flexió i la
Qualitat respecte al previst en el projecte de les obres. càrrega de trencament d'una mostra de revestiment
ceràmic, segons UNE-EN ISO 10545-4
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- Assaig per determinar límit elàstic, la càrrega de
ruptura, l'allargament de trencament i l'allargament sota
càrrega màxima sobre una mostra d'una malla
electrosoldada de cada diàmetre diferent segons UNEEN ISO 15630-2, inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

- Assaig per determinar la secció mitjana equivalent
sobre una mostra de dues barres corrugades d'acer del
mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1, inclusiu
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
- Assaig per determinar les característiques
geomètriques del corrugat sobre una mostra de dues
barres corrugades d'acer del mateix lot, segons UNEEN 10080, inclusiu desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
- Assaig per determinar la presència o absència de
esquerdes mitjançant doblegat/desdoblegat sobre una
mostra de dues barres corrugades d'acer del mateix lot,
segons UNE-EN ISO 15630-1, inclusiu desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats.
PROPOSA realitzar les operacions de destria i recollida
selectiva dels residus a l’obra en contenidors o espais
reservats per 7 fraccions de residu.
A efectes de seguiment, s’identifiquen les fraccions de
residus afectades per les operacions de destria i
recollida selectiva:
Annex 4.- Millora en la gestió de residus

Annex 5.- Ampliació del termini de garantia

o Petris, obra de fàbrica i formigó
o Metalls
o Fustes
o Plàstics
o Vidre
o Potencialment perillosos
o Altres no perillosos
Ampliació en el termini de garantia establert en els
plecs de clàusules administratives particulars de 36
mesos enters.
Oferir els serveis d’assistència tècnica al promotor de l’
obra executada consistent:

. Posta en marxa i posta en règim estacional de les
instal·lacions
Annex 6.- Servei d’assistència tècnica de l’obra . Formació
executada
. Avaries
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. Disfuncions
. Consultes
Durant un període 36 mesos enters.
Oferir els següents criteris mediambientals:
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Annex 7.- Criteris mediambientals

_ El compromís d’ús d’energia verda en l’execució de
les obres.
_ El compromís a l’ús de fustes amb garanties de
procedència d’explotacions forestals sostenibles.
_ El compromís d’emprar materials que disposin d’
ecoetiqueta ecològica europea o el distintiu de qualitat
ambiental.

Es proposa un gruix de 75 mm amb un preu
unitari material de 3,50 €/m2. Sent el valor de
la millora de 1.927,57 €.

Annex 8.- Millores dels materials en l’execució de l’
obra

Es proposa vidre aïllant de lluna incolora de
6+6 mm de gruix amb 1 butiral, cambra d’
aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiraltransparent de lluna incolora
amb un preu unitari de 78,55 €/m2. Sent el
valor de la millora de 6.421,20 €

Es proposa un gruix de 120 mm amb un preu
unitari material de 4,80 €/m2. Sent el valor de
la millora de 2.386,42 €

Tot seguit, la Mesa de Contractació efectuà la valoració i acorda atorgar la puntuació següent
dels criteris avaluables de forma automàtica, amb la següent classificació:
G2C Integral, SL
Criteri

Punts màxims

Proposició econòmica

Fins a 20 punts

20,00

Augments dels assajos del Pla de Control de Qualitat

Fins a 14 punts

10,00

Millora en la gestió dels residus

Fins a 6 punts

6,00

Ampliació del termini de garantia

Fins a 20 punts

20,00

Serveis d’assistència tècnica de l’obra executada

Fins a 5 punts

5,00

Criteris mediambientals

Fins a 10 punts

6,00

Millora dels materials d’execució de l’obra

Fins a 25 punts

25,00

TOTALS

Punts Obtinguts

92,00 PUNTS

Atès que d'acord amb l'article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, la Mesa de
Contractació en estimar que l'oferta econòmicament més avantatjosa per la relació qualitat-
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preu, en ésser avaluat amb criteris econòmics i qualitatius, la presentada per G2C INTEGRAL
SL , abm el núm. de CIF. B25454059, elevà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació
de la contractació d'obres de rehabilitació de l'edifici de la SAT, a la precitada empresa, per un
preu cert de 650.086,00 € (sis-cents cinquanta mil vuitanta-sis euros) i 136.518,06 € (cent
trenta-sis mil cinc-cents divuit euros amb sis cèntims) corresponents a l’IVA.
D'acord amb allò estalbert a la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives regulador del
contracte i l'article 159.4.f.4t de la LCSP, atès que aquesta societat es troba inscrita al Registre
Electrònic d'Empreses Licitadores, i resta eximida de presentar la documentació a que es
refereix l'expressada clàusula, a excepció de la garantia definitiva i, per tant, fou requerida per
tal que en el termini de 7 dies hàbils acredités haver-la constituït, per import de 32.504,30
euros, la qual fou constituïda en data 25.01.2021, mitjançant CERTIFICADO DE SEGURO
CAUCIÓN N.º: 4.243.853 de l'entitat Atradius Crédito y Caución de Seguros y Reaseguros, S.A.

Fonaments de dret
Vist el què disposen els articles 151, 153, 158 i 159.4.f) de la LSCP.
Atès que conforme allò disposat al punt 2 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP,
l'òrgan de contractació ha de ser el Ple.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l'obra de rehabilitació de la SAT,
del municipi de Benifallet, a l'empresa G2C INTEGRAL SL , abm el núm. de CIF. B25454059,
pel preu cert de 650.086,00 € (sis-cents cinquanta mil vuitanta-sis euros) i 136.518,06 €
(cent trenta-sis mil cinc-cents divuit euros amb sis cèntims) corresponents a l’IVA.
Segon.- Disposar la despesa de 786.604,06 € (650.086,00 euros de preu net, més 136.518,06
euros d'IVA), a càrrec de la partida pressupostària 2020.01.620.62200.01, del pressupost de
l'exercici de 2020.
Tercer.- Publicar al present acord al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament,
indicant el termini en què s'ha de procedir a la formalització del contracte.
Quart.- Comunicar aquest acord al contractista per tal que no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què se li practiqui la notificació de l'adjudicació, concorri a formalitzar el
contracte.
Cinquè.- Disposar que la formalització del contracte, junt amb el corresponent contracte, i en
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament es publiqui al perfil de
contractant i al Registre Públic de Contractes de Catalunya."

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Aquest
document
una còpiadel
autèntica
delelectrònic
document electrònic
original custodiat
per Ajuntament
de Benifallet.
Podeu verificar
la autenticitat
seva autenticitat
a
Aquest document
és una
còpiaés
autèntica
document
original custodiat
per Ajuntament
de Benifallet.
Podeu verificar
la seva
a
travésdedel
servei dedevalidació
de la Seu Electrònica
de l'Ens
el CVE F91747D606494DFA9DA8DC6824ABFF2E
data d'emissió
09/03/2021
les 18:07:15
través del servei
validació
la Seu Electrònica
de l'Ens amb
el CVEamb
88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44
i data id'emissió
09/03/2021
a lesa 18:56:23

PER URGÈNCIA
3. PROPOSTA DE PRENDE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE LA SRA.
LOURDES DOLIU AL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE BENIFALLET
L'Alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Lourdes Doliu, per a què faci us de la paraula, davant
la renúncia voluntària com a regidora de l'Ajuntament de Benifallet:
"DISCURS DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA
Alcaldessa, regidores i regidors,
Avui m’adreço a aquest plenari per comunicar la meva dimissió com a regidora de Candidatura
de Progrés. NO ha sigut una decisió fàcil, però és la meva decisió.
Avui deixo el càrrec de regidora per qüestions personals i professionals, perquè crec que ha
arribat el moment de posarme a mi per davant i assumir que no puc amb tot. He endegat un
nou projecte empresarial que em permetrà continuar assumint les meves responsabilitats
personals, però que ara mateix, als seus inicis, em demana de molt temps, esforç i energia.
Tenir a tres persones dependents al meu càrrec no ajuda i la conciliació, malauradament,
segueix sent una utopia.
Per començar voldria donar les gràcies als meus companys de Candidatura de Progrés per
convidar-me a participar en aquesta aventura, curta, però intensa. Moltes gràcies Mercè per la
teva ferma dedicació al poble, per les moltes hores que perds de la teva vida personal i laboral
per a fer-ho. Gràcies a la Sílvia per insistir-me en participar perquè m’ha permès recuperar una
creativitat que tenia més que dormida; no t’ho podré agrair mai prou. Gràcies a l’Antonio per la
seva veu calma i sàvia en els moments més tensos. Gràcies a l’Elies per tot el contrari, per
remoure aquella joveneta que encara hi ha dins.
Gràcies a la Virgínia per fer-me veure que sempre és un bon moment per buscar complir un
somni i tenir objectius a la vida. I a l’Anna Mari, gràcies per les teves aportacions i idees als
projectes de l’àrea social.
Gràcies a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament per la seva tasca.
Però sobretot voldria agrair a la ciutadania de Benifallet el seu suport aquell llunyà dia del maig
de 2019 permetent-me de participar en la vida política local per primera vegada a la meva vida.
Lamento si alguns us sentiu decebuts, com ja he dit la decisió no ha estat fàcil; tothom sap que
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m’encanta organitzar coses, dinamitzar la gent... I ja per acabar, però no menys important,
voldria dir-los als més petits de Benifallet que els tinc molt presents, que no es pensin que me n’
oblidaré del que em vaig comprometre amb ells."
L'Alcaldessa pren la paraula:
"Lourdes, en aquest temps que ens hem tractat, escàs per coneixer-nos millor, però intens de
tota manera, sempre puc fer cap al record recurrent de la teua iaia.
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Però, més enllà de records, voldria remarcar que el teu pas per l'Ajuntament de Benifallet ha
estat encoratjador, ens has obert portes, que potser teniem massa aparcades, com són la teua
defensa incansable de la dona amb la regidoria de Perspectiva de Gènere.
Moltes facetes que potser han passat desapercebudes publicament però, que en el llindar de
cada casa segur que han obert un bri d'esperança a noves maneres de mirar el món.
Com ho diria, estar a un ajuntament de poble petit, no te massa alicients, potser el nostre ha
estat massa esbiaixat a arranjar deutes que no ens pertocaven, i no hem pogut anar més enllà
del que moltes voliem en molts aspectes socials. Jo, personalment, diria que hem fet un gran
pas.
Ressaltar la teua feina en les regidories al capdavant de les que has estat.
És molt d'agrair la dedicació que durant aquests vint mesos has fet no tant sols a l'ajuntament
sinó sobretot al poble de Benifallet i la teua contribució a millorar el benestar del poble i de les
seues veïnes i veïns.
Ha estat un plaer treballar amb tu pel bé de Benifallet i com alcaldessa i companya et desitjo
molta, moltíssima sort en aquesta nova etapa que ara comences i t'encoratjo a que, en els teus
moments que puguis, ens dediquis cinq cèntims de la teua ajuda inestimable.
A seguir lluitant!!!!"

Votació:
Els/les regidors/es prenen coneixement de la renúncia voluntària de la Sra. Lourdes Doliu

Fets
La Sra. Lourdes Doliu ha presentat davant la Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament en data 28
de gener de 2021, registre 1-2021-000059-1, un escrit mitjançant el qual expressa la seva
renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benifallet.

Fonaments de dret
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Article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
Article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Prende coneixement de la renúncia voluntària a la condició de regidora d'aquest
ajuntament per part de la Sra. Lourdes Doliu.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti la credencial de
la persona a qui correspongui per ordre numèric, inscrita en la llista de la candidatura CPBenifallet Candidatura Progrès, que va concórrer a les eleccions locals del 15 de juny de 2019,
per tal que pugui prendre possessió del càrrec.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 9:25 hora del matí, l'Alcaldessa aixeca la
sessió, de la qual s'esten aquesta acta i, en dono fe.

Secretari Interventor

Alcaldessa

Xavier Llanos Serral

Merce Pedret Ramos
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23
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Unitat que proposa:

Alcaldia

Expedient:

4302520002-2021-0000078

Òrgan competent:

Ple

Delegació:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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Pressa de possessió de regidor de la Corporació, Sr. Jordi Borràs i Faneca

Fets
Per acord de Ple de data 30.01.2021 es va formalitzar la renúncia al càrrec de
regidora presentada per la Sra. Lourdes Doliu i Margalef, i integrat en el Grup
Municipal BENIFALLET-CANDIDATURA DE PROGRÈS, com a resultat de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 26.05.2019, i es va prendre
coneixement d’aquesta per part de la corporació, d’acord amb el que disposen
els articles 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general i en la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central,
sobre substitució de càrrecs representatiu locals.

Fonaments de dret
En data 03.03.2021 es va trametre per la Junta Electoral Central la credencial
del Sr. Jordi Borràs i Faneca, suplent de la mateixa llista, d'acord amb el
procediment establert a l'art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General i a la instrucció 1a de la Instrucció de 10 de juliol de
2003, de la Junta Electoral.

En conseqüència, PROPOSO:
Primer. Acceptar la presa de possessió del Sr. Jordi Borràs i Faneca del càrrec
de regidor de l'Ajuntament, en substitució de la Sra. Lourdes Doliu, el qual va
renunciar de forma voluntària al seu càrrec.
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Comprovada la credencial pel Sra. Alcaldessa es pregunta al Sr. Jordi Borràs i
Faneca si accepta el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benifallet i atès que
aquest respon afirmativament, es procedeix a prendre-li jurament o promesa en
els següents termes:
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benifallet amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
(a la qual cosa el Sr./Sra. ............................ haurà de respondre Si, juro / Si,
prometo, moment en el que prendrà possessió del càrrec)
La Sra. Alcaldessa encoratja el nou regidor a treballar conjuntament amb la
resta dels membres que conformen la corporació en mor dels interessos del
municipi de Benifallet, brindant-li la seva confiança.
El Sr. Jordi Borràs i Faneca agraeix la confiança en ell dipositada i manifesta
que espera estar a l’altura de les circumstàncies i respondre en conseqüència.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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Unitat que proposa:

Alcaldia

Expedient:
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Òrgan competent:
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Delegació:
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Renúncia Sra. Anna Maria Salet Ferré, del grup Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)

Fets
En data 09 de març de 2021, la Sra. Anna Maria Salaet Ferré, regidora electa
d’aquest ajuntament, i que pertany al Grup Municipal de Esquerra Republicana
de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), a resultes de les eleccions locals de
26 de maig de 2019, ha manifestat la voluntat de renunciar al càrrec de
regidora d’aquesta corporació, adduint motius personals.
Traducción al castellano:
"En fecha 09 de marzo de 2021, la Sra. Anna Maria Salaet Ferré, concejala
electa de este ayuntamiento, y que pertenece al Grupo Municipal de Esquerra
Republicana de Catalunya-Acuerdo Municipal (ERC-AM), a resultas de las
elecciones locales de 26 de mayo de 2019, ha manifestado la voluntad de
renunciar al cargo de concejala de esta corporación, aduciendo motivos
personales."

Fonaments de dret
L'art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General estableix que "en el cas de defunció, incapacitat o renúncia d'un
regidor, l'escó s'atribuirà al candidat o, si escau, al suplent de la mateixa llista a
qui correspongui, atenent a la seva ordre de col·locació".
L'art. 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel que es determina la fórmula
de jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o funcions
públiques estableix quina és la pregunta que s'ha de formular en l'acte de presa
de possessió de càrrecs o funcions públiques en l'Administració.
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Vista la Instrucció 3/2003, de 10 de juliol, de la Junta electoral central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.
Traducción al castellano:
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"El art. 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General establece que "en el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de
un concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la
misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación ".
El art. 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se determina la
fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o
funciones públicas establece cuál es la pregunta que se formulará en el acto de
toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración.
Vista la Instrucción 3/2003, de 10 de julio, de la Junta electoral central, sobre
sustitución de cargos representativos locales."

En conseqüència, PROPOSO:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia formulada per la Sra. Anna Maria
Salaet Ferré al càrrec de regidora electe de l’Ajuntament de Benifallet, integrat
en el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM).
Segon. Declarar la vacant del lloc i que es posi de manifest a l’administració
electoral als efectes previstos als articles 182 i 208 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general i en la Instrucció de 10 de juliol de
2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius
locals.
Tercer. Sol·licitar de la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent
credencial de regidora a favor del candidat o, si escau, al suplent de la mateixa
llista a qui correspongui, atenent a la seva ordre de col·locació, d'acord amb el
procediment establert a l'art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General i a la instrucció 1a de la Instrucció de 10 de juliol de
2003, de la Junta Electoral Central.
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Quart. Notificar fefaentment a favor del candidat o, si escau, al suplent de la
mateixa llista a qui correspongui, atenent a la seva ordre de col·locació, la
recepció, en el seu cas, de l’esmentada credencial als efectes establerts por la
normativa de règim local, de forma que produïda la mateixa, pugui prendre
possessió en el primer Ple que dugui a terme aquesta Corporació.
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Traducción al castellano:
"Primero. Tomar conocimiento de la renuncia formulada por la Sra. Anna Maria
Salaet Ferré al cargo de concejala electa del Ayuntamiento de Benifallet,
integrado en el Grupo Municipal de Esquerra Republicana de CataluñaAcuerdo Municipal (ERC-AM).
Segundo. Declarar la vacante del puesto y que se ponga de manifiesto a la
administración electoral a los efectos previstos en los artículos 182 y 208 de la
Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general y en la
Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
sustitución de cargos representativos locales.
Tercero. Solicitar de la Junta Electoral Central la expedición de la
correspondiente credencial de concejal a favor del candidato o, en su caso, al
suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de
colocación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 182 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y la
instrucción 1ª de la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral
Central.
Cuarto. Notificar fehacientemente a favor del candidato o, en su caso, al
suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de
colocación, la recepción, en su caso, de dicha credencial a los efectos
establecidos por la normativa de régimen local, de forma que producida la
misma, pueda tomar posesión en el primer Pleno que lleve a cabo esta
Corporación."

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa
d'escombraries

Fets
Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7,
reguladora de la taxa d’escombraries, de conformitat amb l’art. 20, apartat 4, s)
del TRLHL.
Aquesta modificació es tramita atesa la voluntat del consistori de reactivar l’
economia del municipi, un cop s’ha publicat l’Ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional,
establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1
del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en la que es preveu la
possibilitat, per a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i
Aran, y Terres de l’Ebre, de reobrir les terrasses a l’aire lliure dels establiments
d’hostaleria i restauració, amb les limitacions i condicions en ella regulades, d’
ençà les 00.00 hores del dia 11 de maig de 2020, motiu pel qual es creu
pertinent la suspensió del cobrament de la taxa reguladora d’escombraries, de
conformitat amb l’art. 20, apartat 4, s) del TRLHL, en els termes de l’informe de
necessitats emès en data de la signatura electrònica.
En el mencionat informe, es diu que segons la tipologia dels negocis a que va
adreçada aquesta mesura i les circumstàncies que es donen en aquest
moment al municipi, es considera adient la suspensió del pagament de la taxa
als establiments bars, restaurants, cases rurals i hotels, fins que no estiguin
operatives al 100%.

Fonaments de dret
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Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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La legislació i normativa aplicable és:

Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat PEL
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL)
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (ROAS)
Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat

Els arts. 4 de la LBRL i 8 del TRLMRLC estableixen que una de les potestats
que correspon a l’Ajuntament és la reglamentària, i la matèria que regula l’
Ordenança que ara es demana modificar regula una matèria que és
competència d’aquest Ajuntament.
En aquest sentit, l’art. 15 del TRLRHL disposa que les entitats locals poden
exercir la seva potestat normativa a través de l’aprovació de les respectives
ordenances fiscals.
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar la modificació per
majoria simple, d’acord amb l’art. 17 del TRLHL en relació amb el que disposen
els arts. 22 LBRL, 52 TRLMRLC i 63 del ROAS.
L’art. 61 del ROAS disposa que poden exercir la iniciativa per a la formació o la
modificació d'ordenances els òrgans dels ens locals en la forma establerta per
la legislació que els regula, i en els municipis, a més, els veïns pel seu compte i
/o mitjançant les entitats o associacions, legalment constituïdes, que tinguin per
objecte la defensa i la protecció dels interessos dels ciutadans, així com que la
iniciativa dels veïns no és procedent en matèries alienes a les competències de
l'ens local ni en les de caràcter tributari.
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En els termes del que disposa l’Informe de la Direcció General de Tributs, de
19 de gener de 2018, sobre l’impacte de la Llei 39/2015 en el procediment d’
aprovació de les ordenances fiscal, es podrà “”obviar” el tràmit de consulta
prèvia “por tratarse de una regulación parcial de la materia”.
La normativa d’hisendes locals no regula de forma específica un procediment
per suspendre tributs. El TRLHL, quan estableix el procediment a seguir per a
la “Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales”, es
refereix tant a “l’establiment com a la supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives
quotes tributàries, així com a les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals”
El procediment per a la modificació de l’ordenança fiscal serà el regulat a l’
article 17 TRLHL.
D’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem núm. 4615/2013, de 23 de
setembre de 2013, en el cas de modificacions de les ordenances fiscals, és
suficient amb la publicació del text modificat, sense haver-se de publicar el text
íntegre d'aquestes

En conseqüència, PROPOSO:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del text de l’Ordenança fiscal que
regula la taxa d’escombraries, de conformitat amb l’art. 20, apartat 4, s) del
TRLHL, amb la finalitat d’afegir-hi la següent disposició transitòria:
“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança als obligats tributaris:
bars, restaurants, cases rurals i hotels, fins que no estiguin operatius al 100%,
la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots
els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència
d'aquest Ajuntament, al web www.benifallet.altanet.org
Tercer. Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes.
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En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’
aprovació inicial de la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord
inicial elevat a definitiu més el text modificat de l’Ordenança fiscal s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el portal de
transparència d'aquest Ajuntament, al web www.benifallet.altanet.org.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
En cas que no es presentin al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
En aquest cas si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al que finalitzi
la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps transcorregut des
de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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Baixa de factures, exercicis tancats

Fets
1. En data 26 de febrer de 2021 l’Alcaldessa va encarregar a la Intervenció
municipal informe relatiu a la baixa d’obligacions d’exercicis tancats.
2. En data 26 de febrer de 2021 el Secretari-Interventor va emetre informe
favorable en relació a la baixa d’obligacions d’exercicis tancats següents:
a) Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes, per
error material o de fet, en les anotacions comptables.
Assentament
Operació

Exercici

Aplicació
Pressupostària

NIF

Tercer

Total
(sense IVA)

000573

2012

342.22608

B43833862

Imagina Ràdio, SL

2.000,00.-

000775

Compte: 413. Pdt. Aplic. Pr.

B43833862

Imagina Ràdio, SL

181,50.-

000798

Compte: 413. Pdt. Aplic. Pr.

B43913813

Terres de l’Ebre
Comunicació
Multimèdia, SL

174,00.-

000809

Compte: 413. Pdt. Aplic. Pr.

A43049958

Ematsa Aigües de
Tarragona, SA

111,34.-

Fonaments de dret
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques enuncia, entre d’altres,
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials o de fet existents als seus
actes.
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2. L’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
disposa que prescriurà als quatre anys el dret a exigir el pagament de les
obligacions ja reconegudes o liquidades si no fos reclamat pels creditors
legítim. Aquest termini comptarà des de la data de notificació del
reconeixement o liquidació de la respectiva obligació.
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3. L’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques regula el tràmit d’audiència.

En conseqüència, PROPOSO:
1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament,
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 2.469,84
€, d’acord amb el detall que figura a la part expositiva d’aquesta proposta.
2. Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa de les
obligacions relacionades anteriorment.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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Aprovació Pla Local de Joventut de Benifallet. 2021-2024

Fets
El Pla Local de Joventut de Benifallet 2021-2024 tindrà una vigència de
quatre anys i cada any s’aprovarà el projecte d’actuacions anual per tal d’
assolir els objectius generals i específics plantejats per a cada projecte. A partir
de la diagnosi elaborada, tenint en consideració l’anàlisi de la realitat juvenil al
municipi, i de les polítiques municipals de joventut, s’ha treballat en la definició
de l’orientació bàsica del Pla i, per tant, del compromís bàsic de l’Ajuntament
de Benifallet en relació a la població jove del municipi per als propers anys.
D’aquesta orientació bàsica, definida a partir del posicionament de l’
administració municipal en relació a la població jove, i també de la formulació d’
una visió clara de futur que expressi el lloc que vol ocupar en els pròxims anys,
se’n derivaran els objectius estratègics del Pla Local de Joventut de Benifallet
que orientaran el treball de disseny, la concreció dels programes i les polítiques
de joventut del municipi en el seu conjunt
En aquest sentit, les polítiques que afecten als joves de Benifallet s’han definit
en els següents àmbits: Cultura i Oci; Participació i Associacionisme; Educació
i Formació; Salut; Treball; i Habitatge i mobilitat.

Fonaments de dret
L’article 25.1 de la LLEI 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), amb la seva redacció donada per la llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableixen
que el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
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L’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós der la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) es
manifesta en termes similars. L’article 7.2 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre,
de polítiques de joventut, atorga als governs locals de Catalunya, juntament
amb l’Administració de la Generalitat, competència per actuar en matèria de
joventut, d’acord amb aquesta llei i la resta de la legislació aplicable.
L’article 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
contempla com a actuacions complementàries dels municipis en matèria de
joventut, entre d’altres, l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de
joventut, la detecció i estudi de les necessitats en matèria de joventut dins llur
àmbit territorial i les accions per afavorir la participació juvenil en la vida
política, social, econòmica, educativa i cultural.

En conseqüència, PROPOSO:
Primer: Aprovar el Pla Local de Joventut de Benifallet 2021-2024 en els termes
que consten a l’expedient administratiu.
Segon: Disposar que, la vigència del Pla Local de Joventut de Benifallet 20212024, serà des de l’endemà de la data de la seva aprovació fins el 31 de
desembre de 2024, ambdós inclosos.
Tercer: Establir que, si en data 1 de gener de 2025, l’Ajuntament de
Benifallet no ha aprovat un nou Pla local de Joventut, el Pla Local de Joventut
2021-2024 quedarà prorrogat automàticament pel període d’un any.
Quart. Publicar el Pla Local de Joventut 2021-2024 al Portal de Transparència
d’acord amb l’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a la Direcció General de Joventut del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Moció del Grup Municipal candidatura de Progrés de Benifallet amb motiu
del dia 8 de març, dia Internacional del dret de les dones

Fets
1. En data 08 de març de 2021, el grup municipal, candidatura de progrés de
Benifallet amb motiu del dia 8 de març, dia Internacional del dret de les
dones ha presentat la moció amb motiu del dia 8 de març, dia Internacional del
dret de les dones.

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable és:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en
endavant LBRL).
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 (en endavant TRLMRLC).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (en endavant ROF).
Reial Decret 128/2018, 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Vista la instància de la moció presentada i el seu contingut,

En conseqüència, PROPOSO:
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Primer.- Sotmetre la moció presentada a consideració de l’alcalde per la seva
inclusió a l’ordre del dia del proper Ple municipal a celebrar en aquesta
corporació:
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"De nou, el 8 de març commemorem el Dia internacional dels Drets de les
Dones. Una data d'homenatge al moviment feminista i també de reivindicació:
hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim
les dones només pel fet de ser dones.
El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món de
la covid-19”, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les
crisis, una vegada més, afecten de diferent manera dones i homes no
només des de l’àmbit de la salut, sinó també en l'àmbit econòmic i social (més
atur, més precarietat, menys conciliació...), tot visualitzant la fonamental
contribució de les dones en sectors precaris, però essencials com són el
de cures o neteges, i les càrregues de feina desproporcionades que
suporten.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no
es pot permetre que la meitat de la població, les dones, siguin
discriminades en cap àmbit (educació, ocupació, política, mitjans de
comunicació, cultura...). I de cap manera, cap, podem permetre que una sola
dona pateixi violència masclista.
Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar, els
objectius per assolir.
Des de CANDIDATURA DE PROGRÉS fem una crida a tota la ciutadania, a
les institucions i organitzacions per unir forces i apel·lem a la gran aliança
de totes les dones progressistes i del moviment feminista, perquè juntes
exigim governs feministes per avançar cap a una societat més justa i
igualitària."
Segon.- Vist el contingut de la moció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords, cito literal:
"1.- Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la
igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les
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dones, i treballant en el marc de les competències de l'Ajuntament per
garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la
corresponsabilitat.

Aquest
document
una còpiadel
autèntica
delelectrònic
document electrònic
original custodiat
per Ajuntament
de Benifallet.
Podeu verificar
la autenticitat
seva autenticitat
a
Aquest document
és una
còpiaés
autèntica
document
original custodiat
per Ajuntament
de Benifallet.
Podeu verificar
la seva
a
travésdedel
servei dedevalidació
de la Seu Electrònica
de l'Ens
el CVE B6A6184B97EE414A9E86589A870B920F
data d'emissió
09/03/2021
les 18:11:27
través del servei
validació
la Seu Electrònica
de l'Ens amb
el CVEamb
88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44
i data id'emissió
09/03/2021
a lesa 18:56:23

2.- Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la
pandèmia de la Covid-19 a qui més ha patit les conseqüències, les
dones: tenir present l'impacte de gènere a l'hora de definir ajudes i
accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la pandèmia
i els seus efectes.
3.- Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i
reconèixer social i econòmicament els treballs vinculats, realitzats
majoritàriament per dones.
4.-Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista,
especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals
existents (SIADs, SIEs...). Instar el Govern de la Generalitat a
comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els
recursos necessaris, un Pacte català contra la violència masclista.
5.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació
sexual, pornografia, publicitat sexista...), sumant-nos a la Xarxa de
municipis lliures de tràfic de dones i nenes.
6.-Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les
entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del nostre
municipi."

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE
PROGRÉS de BENIFALLET AMB MOTIU DEL DIA 8 DE
MARÇ, DIA INTERNACIONAL
DELS DRETS DE LES DONES
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març commemorem el Dia internacional dels Drets de les Dones. Una data
d'homenatge al moviment feminista i també de reivindicació: hem de continuar denunciant
les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones.

El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món de la covid-19”,
perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una vegada més,
afecten de diferent manera dones i homes no només des de l’àmbit de la salut, sinó també en
l'àmbit econòmic i social (més atur, més precarietat, menys conciliació...), tot visualitzant la
fonamental contribució de les dones en sectors precaris, però essencials com són el de cures
o neteges, i les càrregues de feina desproporcionades que suporten.

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot permetre
que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades en cap àmbit (educació,
ocupació, política, mitjans de comunicació, cultura...). I de cap manera, cap, podem permetre
que una sola dona pateixi violència masclista.

Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar, els objectius per assolir.
Des de CANDIDATURA DE PROGRÉS fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i
organitzacions per unir forces i apel·lem a la gran aliança de totes les dones progressistes i
del moviment feminista, perquè juntes exigim governs feministes per avançar cap a una
societat més justa i igualitària.

Per tot això, des del Grup Municipal Candidatura de Progrés instem l'aprovació per part del Ple
de BENIFALLET dels següents
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ACORDS:

1.- Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real,
rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i treballant en el marc
de les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la
conciliació i la corresponsabilitat.
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2.- Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid19 a qui més ha patit les conseqüències, les dones: tenir present l'impacte de gènere a
l'hora de definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la
pandèmia i els seus efectes.

3.- Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i
econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones.

4.-Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment
entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents (SIADs, SIEs...).
Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència
masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la violència
masclista.

5.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual,
pornografia, publicitat sexista...), sumant-nos a la Xarxa de municipis lliures de tràfic
de dones i nenes.

6.-Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de
Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en
defensa dels drets de les dones del nostre munici
BENIFALLET, 1 de FEBRER de 2021

Mercè Pedret
Portaveu del Grup Municipal Candidatura de Progrés
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Unitat que proposa:

Alcaldia

Expedient:

4302520002-2021-0000090

Òrgan competent:

Ple

Delegació:
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Moció del Grup Municipal Candidatura de Progrés de Benifallet per
demanar la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre

Fets
1. En data 08 de març de 2021, el grup municipal, Candidatura de Progrés de
Benifallet, ha presentat la moció per demanar la construcció d'un nou hospital a
les Terres de l'Ebre, que s'adjunta a la present proposta.

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable és:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en
endavant LBRL).
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 (en endavant TRLMRLC).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (en endavant ROF).
Reial Decret 128/2018, 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Vista la instància de la moció presentada i el seu contingut,

En conseqüència, PROPOSO:
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Primer.- Sotmetre la moció presentada a consideració de l’alcalde per la seva
inclusió a l’ordre del dia del proper Ple municipal a celebrar en aquesta
corporació.
"L’any 2006 el govern de la Generalitat de Catalunya va projectar la construcció
d'un nou hospital de les Terres de l’Ebre perquè en el termini de cinc anys
estigués construït, per resoldre les mancances d'espai, aparcament i, sobretot,
per dotar a les Terres de l'Ebre d'un hospital referencial de present i futur i
garantir l'assistència de les persones que hi viuen, que també tenen dret com la
resta de catalans i catalanes a una atenció sanitària digna. Quinze anys
després, el nostre territori continua reclamant aquest nou hospital, reclamació
que l'actual govern d'ERC i Junts per Catalunya continuen sense escoltar. Una
situació que, una vegada més, no atèn ni empatitza amb les Terres de l'Ebre,
on novament les actuacions es mesuren pels números i no per les necessitats
evidents de les persones que hi viuen. El nombre cada cop més creixent
d'usuaris mereix dotar aquest territori d'un hospital de referència, és el que
mereixen també els i les professionals de la salut a les Terres de l'Ebre que
cada dia tiren endavant la seva feina amb pocs recuros i sense espai. A més,
un govern ha de pensar en el present, però també en el futur de la seva
població. Projectar el futur de tota Catalunya, sense discriminacions, lluitar per
no condemnar cap territori al despoblament per manca de serveis, ha de ser
l'objectiu de qualsevol govern d'un país, on no hi ha d'haver ciutadans de
primera i altres de segona.
Tot i que la proposta del 2006 va estar molt ben acollida i va comptar amb el
suport del conjunt del territori, així com de les forces polítiques representades
al Parlament de Catalunya, aquesta va quedar paral·litzada amb el govern
d'Artur Mas. El 2011, l'aleshores conseller de Salut, Boi Ruiz, de CiU, va
ajornar "sine die" la construcció de l'hospital. Des del PSC es va continuar,
però, insistint en la necessitat d'un nou hospital, i el en el pressupost del 2017
es va aprovar una esmena per garantir la redacció d'un nou projecte de
construcció, però malauradament el govern de la Generalitat no en va donar
continuïtat. Mentrestant, des de la Generalitat han anat fent diferents anuncis
de construcció de pàrquing per solucionar els greus problemes de mobilitat
sense haver fet cap obra que realment ho solucioni, tots recordarem el
pàrquing dissuasiu que es va fer a l’entrada de Tortosa pel pont del mil·lenari
que en res ha servit per donar servei a l’hospital.
Ara s'ha anunciat fer una ampliació de l'hospital existent en un indret que ja no
dona més de si, en el qual és impossible créixer més per atendre les demandes
actuals i venidores, tant per les dificultats orogràfiques com de mobilitat i
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accessibilitat,i a més a més quan les instal·lacions de l’hospital Verge de la
Cinta ja estan més que amortitzades. Una ampliació que ha generat el rebuig
dels sanitaris, les associacions d’usuaris i bona part de les forces polítiques de
les Terres de l’Ebre. Una ampliació que en cas de produir-se significa la
renúncia tàcita a fer un nou hospital.
Les instal·lacions de l’actual Hospital Verge de la Cinta no poden atendre de
manera eficient la constant demanda de més serveis, ni properes ampliacions
dels actuals. El volum tan creixent del nombre d’usuaris requereix unes noves
instal·lacions que l’actual ja no pot suportar més. Necessitem un nou
equipament hospitalari amb els majors estàndards de qualitat, un hospital que
reuneixi les millors condicions tant per als professionals que hi treballen com
per a la gent que es va a visitar, o que requereix una hospitalització, i aquestes
condicions òptimes de present i futur solament és poden complir amb un de
nou."
Segon.- Vist el contingut de la moció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords, cito literal:
"1. Demanar al govern de la Generalitat la construcció d’un nou Hospital de
referència a les Terres de l’Ebre per atendre les demandes actuals de serveis
tant sanitaris com hospitalaris, i venidores, en una ubicació adient que tingui
bona accessibilitat, unes condicions òptimes de mobilitat i amb espai suficient
per aparcament.
2. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la
Generalitat, a totes els grups parlamentaris del Parlament, a la resta de
Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com a tots els municipis de les
Terres de l’Ebre."

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRÉS DE
BENIFALLET PER DEMANAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU HOSPITAL A
LES TERRES DE L’EBRE
L’any 2006 el govern de la Generalitat de Catalunya va projectar la construcció d'un nou
hospital de les Terres de l’Ebre perquè en el termini de cinc anys estigués construït, per
resoldre les mancances d'espai, aparcament i, sobretot, per dotar a les Terres de l'Ebre
d'un hospital referencial de present i futur i garantir l'assistència de les persones que hi
viuen, que també tenen dret com la resta de catalans i catalanes a una atenció sanitària
digna. Quinze anys després, el nostre territori continua reclamant aquest nou hospital,
reclamació que l'actual govern d'ERC i Junts per Catalunya continuen sense escoltar. Una
situació que, una vegada més, no atèn ni empatitza amb les Terres de l'Ebre, on novament
les actuacions es mesuren pels números i no per les necessitats evidents de les persones
que hi viuen. El nombre cada cop més creixent d'usuaris mereix dotar aquest territori d'un
hospital de referència, és el que mereixen també els i les professionals de la salut a les
Terres de l'Ebre que cada dia tiren endavant la seva feina amb pocs recuros i sense espai.
A més, un govern ha de pensar en el present, però també en el futur de la seva població.
Projectar el futur de tota Catalunya, sense discriminacions, lluitar per no condemnar cap
territori al despoblament per manca de serveis, ha de ser l'objectiu de qualsevol govern
d'un país, on no hi ha d'haver ciutadans de primera i altres de segona.
Tot i que la proposta del 2006 va estar molt ben acollida i va comptar amb el suport del
conjunt del territori, així com de les forces polítiques representades al Parlament de
Catalunya, aquesta va quedar paral·litzada amb el govern d'Artur Mas. El 2011,
l'aleshores conseller de Salut, Boi Ruiz, de CiU, va ajornar "sine die" la construcció de
l'hospital. Des del PSC es va continuar, però, insistint en la necessitat d'un nou hospital, i
el en el pressupost del 2017 es va aprovar una esmena per garantir la redacció d'un nou
projecte de construcció, però malauradament el govern de la Generalitat no en va donar
continuïtat. Mentrestant, des de la Generalitat han anat fent diferents anuncis de
construcció de pàrquing per solucionar els greus problemes de mobilitat sense haver fet
cap obra que realment ho solucioni, tots recordarem el pàrquing dissuasiu que es va fer a
l’entrada de Tortosa pel pont del mil·lenari que en res ha servit per donar servei a
l’hospital.
Ara s'ha anunciat fer una ampliació de l'hospital existent en un indret que ja no dona més
de si, en el qual és impossible créixer més per atendre les demandes actuals i venidores,
tant per les dificultats orogràfiques com de mobilitat i accessibilitat,i a més a més quan
les instal·lacions de l’hospital Verge de la Cinta ja estan més que amortitzades. Una
ampliació que ha generat el rebuig dels sanitaris, les associacions d’usuaris i bona part de
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les forces polítiques de les Terres de l’Ebre. Una ampliació que en cas de produir-se
significa la renúncia tàcita a fer un nou hospital.
Les instal·lacions de l’actual Hospital Verge de la Cinta no poden atendre de manera
eficient la constant demanda de més serveis, ni properes ampliacions dels actuals. El
volum tan creixent del nombre d’usuaris requereix unes noves instal·lacions que l’actual
ja no pot suportar més. Necessitem un nou equipament hospitalari amb els majors
estàndards de qualitat, un hospital que reuneixi les millors condicions tant per als
professionals que hi treballen com per a la gent que es va a visitar, o que requereix una
hospitalització, i aquestes condicions òptimes de present i futur solament és poden
complir amb un de nou.
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Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal Candidatura de Progrés sol·licita al Ple de
la Corporació l’aprovació del següent acord:
1. Demanar al govern de la Generalitat la construcció d’un nou Hospital de referència a
les Terres de l’Ebre per atendre les demandes actuals de serveis tant sanitaris com
hospitalaris, i venidores, en una ubicació adient que tingui bona accessibilitat, unes
condicions òptimes de mobilitat i amb espai suficient per aparcament.
2. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, a totes
els grups parlamentaris del Parlament, a la resta de Consells Comarcals de les Terres de
l’Ebre, així com a tots els municipis de les Terres de l’Ebre.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Moció presentada pel Grup ERC, moció per a la commemoració del Dia
Internacional de la Dona

Fets
1. En data 01 de març de 2021, per correu electrònic, el GRUP D'ERC-AM, ha
presentat la següent moció: MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES, que s'adjunta.

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable és:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en
endavant LBRL).
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 (en endavant TRLMRLC).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (en endavant ROF).
Reial Decret 128/2018, 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Vista la instància de la moció presentada i el seu contingut,

En conseqüència, PROPOSO:
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Primer.- Sotmetre la moció presentada a consideració de l’alcalde per la seva
inclusió a l’ordre del dia del proper Ple municipal a celebrar en aquesta
corporació:
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"De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les
Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i
de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una
reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’
acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones
que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les
dones encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues
per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i
una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes
de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’
un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la bretxa
salarial és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per erradicar-la.
Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les
llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors,
continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra
enganxós doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’
ascens i desenvolupament de les dones.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret
a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i
17 anys puguin exercir aquest dret lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de
temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això
implica que, també, és important replantejar els permisos de maternitat i
paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar
treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’
àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem
de combatre-la, erradicar-la.
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Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’
any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la
República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures".
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Segon.- Vist el contingut de la moció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords, cito literal:
"Primer.- L’Ajuntament de Benifallet manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i
feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència,
posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de
diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment
Feminista.
Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’
Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació
cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai,
fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’
Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de
la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i
el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel
garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit
laboral.
Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de
plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació
del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del
personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit,
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en
gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles. Setè.- Valorar la
possibilitat declarar Benifallet com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg
per a la construcció de ciutats feministes.
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Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius
feministes ( les que organitzen el 8M a nivell local-global ), als grups polítics al
Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats
municipalistes."
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
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De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent
evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i
impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de
les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan
presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una
major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la
majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí.
Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la bretxa salarial és una
realitat que no es tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit
educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més
rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de
vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens
i desenvolupament de les dones.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat
lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret
lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació
de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, també, és important replantejar
els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal
continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit laboral,
familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir
contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República
Feminista de dones i homes lliures
Per tots aquests motius, el Grup Municipal ER-AM de Benifallet proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Benifallet manifesta el seu compromís per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim
a l’abast.
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Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del
món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de
les polítiques fetes des del govern municipal.
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Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones
i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit
laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de
l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de
dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel
garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral.
Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat
que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció
de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de
mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques
que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que
viuen soles.
Setè.- Valorar la possibilitat declarar Benifallet com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg
per a la construcció de ciutats feministes.
Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes ( les que
organitzen el 8M a nivell local-global ), als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut
Català de les Dones i a les entitats municipalistes.

Benifallet, 1.03.2020

Grup ER-AM
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1.

INTRODUCCIÓ
En el moment de redactar aquest Pla Local ens trobem en una situació molt complicada.
Actualment el jovent es veu enfrontat a la crisi sanitària de la Covid-19. Encara
arrossega les conseqüències de la crisi econòmica del 2018, i no es pot obviar la greu
crisi climàtica que continua progressant i fa que es dubti sobre el futur de les noves
generacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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La crisi econòmica vinculada a la pandèmia de la Covid-19 ha afectant en gran mesura a
la població jove en molts àmbits de la vida, segons indiquen les dades del tercer
trimestre de 2020 de l'Enquesta de població activa (EPA). Les dades mostren un
empitjorament en pràcticament tots els indicadors, especialment en l’ocupació i
l’emancipació juvenil.
S’han agreujat alguns dels aspectes que afecten la situació de les persones joves i que
ja són estructurals (atur, precarietat laboral, segmentació del mercat laboral, índex de
pobresa, criminalització del col·lectiu jove, etc.). La pandèmia i les mesures associades
també han precipitat i fet visibles diversos canvis que ja s’estaven produint en la
societat, alguns dels quals tenen una afectació especial entre les persones joves.
Durant el darrer any s’han realitzat diversos informes des d’entitats públiques i privades
que ens ajuden a comprendre la nova realitat del jovent.
El document que a continuació presentem es va iniciar en un moment de principi de
l’epidèmia, encara lluny de considerar-se pandèmia. Moltes de les respostes de
l’enquesta estan realitzades des de la seguretat i el benestar del moment. Per qüestió
de calendari s’ha decidit continuar amb el procés d’aprovació del Pla Local de Joventut,
tenint en compte que és tracta d’una eina per millorar la qualitat de vida del jovent, i
que és flexible i obert a la millora constant.
Ens hem confinat domiciliàriament, municipalment, comarcalment... portem mascaretes
de protecció que no deixen veure’ns la cara, ens hem superdigitalitzat, i distanciat
físicament. Amb les xarxes ens hem allunyat dels més propers per apropar-nos als mes
llunyans. Tot això portarà una conseqüències que encara no podem mesurar ni prevenir.
Aquest document que tenim a les mans serà una importat eina de mesura amb el
pròxim Pla Local de Joventut.
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El Pla Local de Joventut és una eina de planificació estratègica que permet als Ajuntaments
utilitzar els recursos públics eficientment i conèixer la realitat juvenil del municipi, per tal
d’implementar polítiques que resolguin les verdaderes necessitats dels joves. Benifallet
disposa de Pla Local de Joventut des de l’any 2009, que ha servit per conèixer el context
dels i les joves i orientar les polítiques municipals de joventut cap als seus interessos. Des
de l’any 2014, i durant diferents períodes fins l’actualitat, es va poder contractar mitjançant
el Consell Comarcal del Baix Ebre una tècnica compartida que va implementar les actuacions
proposades i dissenyar les estratègies anuals i el nou Pla Local de Joventut.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per a la realització d’aquest Pla de Local de Joventut, partim de la idea que les polítiques
de joventut són polítiques transversals. Estem en un moment on els recursos són força
limitats i les actuacions afecten el desenvolupament del conjunt de la població. Aquestes són
polítiques de present en actuar sobre les necessitats dels ciutadans joves i de futur en incidir
sobre la qualitat de vida i els valors dels ciutadans que s’incorporen a la vida adulta. Per
això, en aquests moments de crisi econòmica i de valors, es considera cabdal invertir en el
futur del teixit social, creant polítiques que afavoreixin aquest col·lectiu.
L’impuls de dur a terme el Pla Local de Joventut al municipi de Benifallet sorgeix amb
l’objectiu de dinamitzar el sector més jove del municipi, traslladant la seva necessitat al
Consell Comarcal del Baix Ebre. Donada la manca de recursos humans, així com tècnics, del
municipi, el Consell Comarcal del Baix Ebre va contractar una tècnica compartida amb altres
municipis del Baix Ebre per realitzar i donar suport en la implementació del Pla Local de
Joventut. La contractació de la tècnica s’aconsegueix gràcies al finançament mitjançant el
contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Família, adreçada als ens
locals de Catalunya per a projectes d’activitat en l’àmbit de la joventut, en el marc del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya aprovat per Decret el 29 de Gener de 2013, fet que li
dona rang normatiu.
El marc de referència a l’hora de redactar aquest document és el Pla Nacional de Joventut
2010-2020, que defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut d’arreu del país,
garantint l’autonomia personal dels i les joves, l’equilibri territorial i la cohesió social
d’aquest. A partir de l’actuació i la naturalesa dels agents responsables del seu
desenvolupament donen lloc a tres grans projectes:

1

•Projecte Govern, l’acció de la Generalitat de
Catalunya en el desenvolupament del PNJCat
2

•Projecte Territori, l’acció del món local en el
desenvolupament del PNJCat
3

•Projecte Jove, l’acció del conjunt del moviment
juvenil organitzat en el desplegament del PNJCat.
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Aquest Pla es vol inspirar en els principis rectors del PNJCat, que són: participació,
transformació, integralitat i qualitat. Participació en referència a la incorporació dels agents
socials, moviments juvenils i persones joves. Transformació de les condicions de vida per
millorar-les, fent possible un entorn i societat que ho permeti. Integralitat tenint en compte
que les diferents esferes en la vida de les persones estan interconnectades. Qualitat en el
sentit de tenir una voluntat de fer-ho bé, incorporant criteris de eficiència i eficàcia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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El Pla Local de Joventut de Benifallet seguirà aquest model metodològic per tal de garantir
l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques de joventut dissenyades, i la seva posterior
implantació. L’objectiu que persegueix aquest Pla és el de donar suport al jovent en el seu
traspàs cap a la vida adulta, formant part d’una ciutadania responsable, sana i implicada en
la societat. Aquest camí afecta tant a l’Administració Pública, com al responsable del disseny
i implantació de les polítiques de joventut, així com al jovent, principal interessat i beneficiari
d’aquestes accions.
El fet d’haver treballat indirectament amb el col·lectiu jove des de l’ajuntament durant els
anys anteriors, ens ajuda a conèixer una mica millor la realitat d’aquest, les situacions i les
necessitats que identifiquen els diferents agents del municipi, i quines són les causes que hi
atribueixen. Mitjançant una recerca exhaustiva a través d’entrevistes amb els actors claus en
matèria de joventut de la zona, així com amb els joves del municipi, es descriurà el panorama
actual juvenil de Benifallet, fet que comportarà un anàlisi profund de la informació i que
permetrà desenvolupar polítiques més adequades per aquest jovent.
També cal tenir present el context social en el que s’envolta el Pla, donat que es té la voluntat
de vincular-se al moment històric actual, ubicant-se en el context en què es genera i en el
qual s’haurà de desplegar i desenvolupar. Els escenaris descrits són els següents:
Els darrers anys s’ha viscut una crisi que va comportar un retrocés de drets socials, dificultat
d’avançar en la qualitat de vida i el benestar de les persones des d’una perspectiva de justícia
i cohesió social; en aquest sentit, la crisi va posar encara més dificultats a la configuració
autònoma dels projectes de vida de les persones joves. Aquesta situació va aportar també
un retorn de molt jovent a la continuació en la formació reglada, que en anys de bonança
econòmica havien abandonat prematurament per entrar en un món laboral d’alts ingressos i
baixa formació. Actualment s’està encetant un nou període que configura una perspectiva de
confusió global.
Tenim així un escenari de transició, obert, de canvi d’època, amb perspectives més
complicades que en els anys anteriors que s’ha de potenciar, identificar i promoure aquells
elements (valors, actituds, hàbits) que han d’esdevenir centrals i fonamentals per al
desenvolupament de la societat i la construcció de nous models i dinàmiques de vida que
assegurin la convivència i la igualtat d’oportunitats en aquesta nova etapa.
Aquest escenari ha d’esdevenir ple de noves propostes, noves dinàmiques, noves
concepcions que puguin articular aquest model de vida i societat actual que demana més
progrés i flexibilitat, que s’anirà modelant a mesura que avanci el Pla.
5
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Així, el Pla es veu obligat a continuar en aquest moment i tendència, i cal donar resposta
projectant l’horitzó cap al qual es vol avançar, una visió que cal anar construint i precisant
durant el procés, amb elements que permetin mantenir la seva vigència i interès. S’ha de ser
flexibles, constructius i imaginatius en les nostres propostes, així com molt realistes en quant
a les dificultats que s’aniran trobant durant els transcurs del pla.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

En quant a edat, la Llei de Polítiques de Joventut, diu joves de 16 a 29 anys, tot i que en
algunes temàtiques també de 12 a 16 i de 29 a 35.
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2.- DIAGNOSI
El plantejament de la diagnosi es basa en gran part en els resultats i conclusions de
l’avaluació del pla local anterior, i servirà per establir les bases de l’anàlisi posterior,
identificant els àmbits prioritaris i decidint, de forma justificada, què s’analitzarà i què no.
Per tant, abans d’entrar en matèria, cal fer un exercici d’identificar prioritats i centrar l’anàlisi
en els aspectes que es considerin més importants.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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També durant el període existent s’ha realitzat entrevistes amb regidors i regidores, de
joventut i altres àrees, l’alcaldessa i la presidenta de l’associació juvenil, com a representants
del jovent local per tenir una visió de la situació actual al municipi.

2a.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
La realitat juvenil del municipi de Benifallet s’obté a partir d’una metodologia basada en la
recerca entre diferents fonts oficials, utilitzant tècniques quantitatives, amb enquestes als
joves i dades estadístiques, i qualitatives, amb entrevistes en profunditat a líders estratègics,
tant d’agents juvenils com del consistori, així com de la mateixa tècnica compartida de
joventut que coneix la realitat del municipi.
L’anàlisi es centrarà amb les prioritats explicades anteriorment: treball, salut, educació i
formació, cultura/oci, habitatge i participació/associacionisme. Abans de començar l’anàlisi,
però, caldrà emmarcar el context demogràfic de la població i el perfil del i la jove

Demografia
Benifallet és un municipi de la comarca del Baix Ebre amb un total l’any 2019 de 739
habitants, repartits entre els 62,4 km2 de superfície segons l’Idescat.
Mirant en un termini general més ampli i global veiem que l’any 1999 hi havia una població
total de 904 persones, 5 anys després, al 2004 hi havia 821 persones, l’any 2009
augmentava fins arribar a 788, l’any 2014, disposem d’un total de 703, tot i que segons les
darreres dades estem en procés d’augment fins arribar als 739 l’any 2019.
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POBLACIÓ TOTAL
904

821

788

703
739

1999

2004

2009

2014

Elaboració pròpia. Font: Idescat, a partir de les dades del padró municipal d’habitants. 2014

2019
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Els i les joves entre 16 i 29 anys representen el 12,99% de la població, sumant un total de
96 persones. La gràfica en el jovent seria independent de la quantitat de població total, ja
que des de l’any 2000 (any a partir del qual disposem de dades a l’Idescat) veiem una
continua davallada del jovent al municipi:

Número de joves

143

2000

116

2004

111

2009

87

2014

96

2019

Elaboració pròpia. Font Idescat

En la següent taula, es poden observar les xifres segons l’edat i el sexe d’aquest col·lectiu:

Edat
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
20 anys
21 anys
22 anys
23 anys
24 anys
25 anys
26 anys
27 anys
28 anys
29 anys

Homes

Dones

Total

4
3
4
4
5
3
3
2
5
2
3
1
5
5
49

1
3
1
3
9
5
2
3
5
4
3
3
3
2
47

5
6
5
7
14
8
5
5
10
6
6
4
8
7
96

Elaboració pròpia. Font: Idescat, a partir de les dades del padró municipal d’habitants. 2019
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Voldriem destacar que en els darrers any tenim lleuger augment, 7 joves. Coincideix amb
un lleu augment dels habitants totals de Benifallet en aquest mateix període és de 9
persones, veiem la tendència l’augment progressiu.
Aquestes xifres representen una realitat que, de moment, no mostra cap símptoma de
recuperar els nivells de dècades anteriors. No obstant, aquest col·lectiu representa un volum
de població considerable i, per tant, cal tenir-ho en compte a l’hora de planificar la política
d’un territori. Com s’esmentava anteriorment, es tracta d’un procés cíclic, on les polítiques
dissenyades han de ser transversals, ja que afectaran, a curt i llarg termini, tota la població.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Treball
Els sectors predominants en l'economia del municipi són l’agricultura i els serveis. En els
seus orígens, el municipi es caracteritzava per ser un poble rural, a la riba del riu Ebre, que
vivia del cultiu dels arbres fruitals, com els cítrics, les cireres, entre d’altres. En els darrers
anys, la població ha aprofitat els seus recursos naturals i ha desenvolupat el sector serveis,
enfocat al turisme agroalimentari, una bona mostra és la Cooperativa del municipi. A més,
existeix un important focus d’activitat econòmica, com poden ser les Coves Meravelles o el
Llaüt de Benifallet, serveis turístics que atreuen a una bona quantitat de curiosos i que
ajuden al creixement econòmic del municipi.
Com es deia anteriorment, és present al municipi la petita agro-indústria, d’àmbit familiar
(d’exportació i importació de fruita, i també de pastissets, típics de la zona). També hi ha
empreses derivades dels productes agraris del municipi, com les de cítrics i préssecs, i la
Cooperativa Agrícola i altres empreses privades. La tendència general dels habitants és
marxar a treballar fora, de manera que els joves, si no deixen definitivament el poble,
treballen en els centres industrials propers (especialment a Tortosa o Móra d’Ebre).
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32
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L’activitat econòmica del municipi se centra principalment en el sector serveis, amb un
nombre d’afiliats a la Seguretat Social, tant d’autònoms com del règim general, de 113
persones, de les quals 44 són autònoms, segons xifres de l’Idescat de 2020. El segon sector
9
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que destaca al municipi és l’agricultura, amb un total de 32 persones afiliades, encara que
no tenim dades d’autònoms com del règim general. Totes les empreses on treballen son de fins
a 50 treballadors.
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A Benifallet hi ha un total de 472 persones en edat laboral (entre 16 i 67 anys) censats al
municipi. A Benifallet hi ha persones aturades o en recerca de feina en un percentatge del 8,22%
dins del municipi, el percentatge més baix del Baix Ebre.

El sector serveis en aquests moments és el que més feina ofereix i el més potenciable pels
recursos naturals existents al municipi.
Finalment destacarem que segons la enquesta realitzada de manera multi sectorial des del
departament de Joventut l’any 2012, els joves de les Terres de l’Ebre són els que tenen uns
ingressos laborals més alts de tot Catalunya: cobren un salari mensual de 989 euros, 40 euros
més que la mitja. Un 70% de joves treballen amb contracte indefinit, la resta amb contracte
temporal. També és la demarcació amb més joves emprenedors -empresaris i autònoms- de tot
Catalunya: és l’opció laboral del 19,2% del total d’ocupats, una mitjana 8 punts superior a la del
país. També és on més joves treballen a l’administració pública, educació i sanitat, amb un
24,4%.
Educació i Formació
L’educació pública a Benifallet s’ofereix fins als 11 anys, amb educació infantil i primària, en
el centre CEIP Benifallet. Els i les joves, quan finalitzen aquesta formació, es veuen obligats
a seguir els seus estudis fora del municipi. En aquest cas, s’habilita un autobús que desplaça
els i les alumnes fins a l’Institut de Roquetes, població adjacent a Tortosa. En aquest centre
els i les joves poden estudiar fins a diferents nivells: Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat i Cicles Formatius.
10
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A les Terres de l’Ebre, l’estructura educativa juvenil és força semblant a la del conjunt de
Catalunya: es caracteritza per la polarització en el nivell d’estudis (el 43,5% ha cursat o cursa
estudis superiors i el 30,9% ha abandonat prematurament els estudis). Entre els que continuen
estudiant 7 de cada 10 cursa estudis superiors, és el percentatge més alt del territori català. És
un dels àmbits on hi ha una major proporció de joves que tenen l’estudi com a activitat principal,
el 31,3% dels i les joves.
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També el gènere juga un paper important, sent els nois els que presenten un abandonament
prematur més elevat, en part condicionat pel que han estat les possibilitats d’inserció en el mercat
de treball.
La tendència observada a les Terres de l’Ebre confirma que en àrees amb unes economies poc
dinàmiques i amb poques oportunitats laborals, la població jove tendeix a romandre en el sistema
educatiu. Alhora, però, els nivells de formació universitària en aquest àmbit territorial són
relativament baixos, segurament a causa d’una escassa oferta formativa no obligatòria que fa
imprescindible una mobilitat educativa cap a altres àmbits amb més oferta, sobretot cap a l’àmbit
Metropolità. També cal tenir en compte, però, que es produeixen migracions de joves qualificats
cap a altres àmbits territorials, sobretot cap a l’àmbit Metropolità, que és on es concentren més
llocs de treball corresponents a la categoria de professionals. ( Dades a partir del document

Informes Territorials Terres de l’Ebre 2017)
L’oferta universitària que s’ofereix a la comarca del Baix Ebre es localitza a la ciutat de Tortosa
i es coneix com Campus Terres de l’Ebre. Aquest campus neix del compromís de la Universitat
Rovira i Virgili d’implantar en aquest territori un campus universitari complet i de qualitat,
tot en la línia d'actuar com a motor del progrés cultural, científic i tècnic a les comarques
meridionals de Catalunya. Presencialment s’ofereix:
•
•
•
•
•

Grau d’administració i Direcció d’Empreses
Grau d’Educació Infantil
Grau d’Educació Primària
Grau d’Infermeria
Màster d’envelliment i salut

En quant al nivell d’estudis actual, les dades que disposem són de 2001, i considerem que no
són en cap extrapolables al moment actual. En el Pla local anterior es va fer un estudi amb
aquelles dades. Seria interessant poder disposar de una radiografia clara dels nivells d’estudis
reals existent al municipi i la tendència actual, amb l’accés a la formació superior a pocs
quilòmetres del municipi.
El que podem confirmar és que la joventut del municipi presenta un nivell més elevat respecte
generacions passades. I a més, es divisa una tendència que condueix el jovent a continuar
més enllà dels estudis primaris.
En quant a la formació no reglada, al municipi no existeix cap acadèmia ni centre de formació
ocupacional, continuant amb els desplaçaments per a les activitats formatives, excepte quan es
realitza alguna formació a les instal·lacions municipals, sempre promogut des de l’administració
pública o a través d’alguna entitat o associació.
Encara que afegiríem que gairebé la meitat de la població jove de Catalunya ha realitzat formació
11
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complementària. Cal destacar que el percentatge de participació en aquest tipus de formació
augmenta a mesura que augmenta el nivell educatiu, de manera que es reforça la polarització.
Gairebé la meitat de la població jove de Catalunya ha realitzat formació complementària.

Cultura i Oci
Benifallet es caracteritza per ser un municipi molt actiu quan a organitzar actes culturals i
gastronòmics, els quals enriqueixen el patrimoni del territori i potencien les qualitats de la
seva població.
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S’observa, igualment que al conjunt de Catalunya, com la crisis ha propiciat la realització
d’activitats amb una menor despesa, com passejar, quedar amb els amics, sortides d’acampada
o albergs, i també s’ha reduït la realització d’activitats amb un cost econòmic més alt com viatjar
fora de Catalunya, anar de compres o anar al cine.
Afegim les TIC com element imprescindible en el sector d’oci, aquest canvi tecnològic ha suposat
baixar pel·lícules enlloc d’anar al cine, quedar per jugar a les cases amb els seus videojocs enlloc
d’anar a espais públics, comunicar-se entre ells a traves de xats i espais virtuals, passant a ser
molt més sedentaris. Són factor important a tenir en compte en la situació actual.
Destaquem que les Terres de l’Ebre és el territori amb menor esment de hobbies o aficions de
Catalunya, encara que l’ús d’equipaments públics d’oci i participació (casals de joves i centres
cívics) és similar a la mitjana de Catalunya.
Anualment a Benifallet es gaudeix d’una sèrie d’activitats d’oci que es detallen a continuació:
Firebre
Anant per la sisena edició, aquesta fira pretén impulsar la gran varietat d’activitats que es
poden desenvolupar al voltant del riu Ebre, gran atractiu turístic del municipi. Es tracta d’una
fira plena de vida que compta amb un seguit d’estands i paradetes per conèixer empreses
dedicades a aquest sector i per gaudir d’un cap de setmana diferent al poble. També
s’organitza un dinar popular, entre d’altres activitats.
Jornades Gastronòmiques
Cada any, durant el mes de novembre, es celebren unes jornades gastronòmiques per
impulsar i donar a conèixer els productes de la terra. És per aquest motiu que anualment
es dediquen aquestes jornades a un producte de l’època i del territori. Tanmateix, durant
aquest mes, els restauradors del municipi creen un menú degustació on la majoria de plats
es basen amb el producte estrella de les jornades. Els plats creats per la confecció del menú,
es presenten i es sortegen el dia de la presentació i inauguració d’aquest esdeveniment
anual.
Festa Major
S’inicien el dia 7 de setembre i finalitzen el dia 11, diada de Catalunya, encara que alguns
anys duren uns dies més per tal de coincidir amb el cap de setmana.
12
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Estan organitzades per l'Ajuntament Benifallet encara que totes les associacions poden
col·laborar en l'organització d'esdeveniments o activitats. Arribades les festes de setembre, la
Plaça Major és el centre social de la vila. En aquest cas, la jota (dansa tradicional) i la manera
com es balla, es renova any rere any, i per als seus habitants és un orgull viure en un poble
que conserva i promou una tradició tan estimada.
Altres festes tradicionals i pròpies del municipi de Benifallet són les següents:
Festa de Reis
Benifallet el dia 5 de gener celebra la festa de Reis. L’Associació de Joves de Benifallet, amb
la col·laboració de l’AMPA, són els encarregats de l’organització. Al Casal Municipal, arranjat
com un pessebre vivent, els Reis Mags entreguen els regals i paquets als nens.
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Festa de les Coves
L’any 1994 l’Ajuntament de Benifallet va iniciar la visita guiada per les Coves de Benifallet
i, davant la gran afluència de turisme, es va decidir dedicar una Diada a les esmentades
coves. Aquest dia va ser, i ho és des de 1995, el dia 1 de maig. La festa és organitzada per
l’Ajuntament, però hi ha sempre un nombre de voluntaris encarregats de fer el dinar per als
assistents.
Revetlla de Sant Joan
És una gran tradició per al poble de Benifallet celebrar la Revetlla de Sant Joan, com a tantes
altres ciutats i pobles catalans. Des de l'Ajuntament, s’organitza un sopar popular, amb els
típics cargols i coca de St. Joan, tot al voltant de la foguera encesa amb la flama del Canigó
per celebrar aquesta diada. Tot seguit, i des de fa uns anys, un grup d’havaneres amenitza
la revetlla.
Festa de “Quintos”
Ja fa molts anys que els “quintos”, per recollir diners i marxar a fer el servei militar,
organitzen els dies 25 i 26 de desembre les Festes de “Quintos”. Tot i que avui ja no es
realitza el servei militar, la tradició ha continuat fins els nostres dies, ja que molts dels
“quintos” marxen a cursar estudis superiors fora del municipi.
Carnestoltes
Organitzat per locals del municipi dirigit al més joves. Es fa rua i concurs
Castanyada
Sopar i festa organitzat pels i les joves del municipi.
Festes de l’estiu
Dos festes que es fan durant l’estiu.
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Jornades Culturals
Jornades dedicades a xerrades centrades en persones de diferents àmbits que expliquen
les seves experiències i actes de diferents àmbits culturals.
L’objectiu del consistori en quant a oci és realitzar una activitat mensual per dinamitzar el
municipi
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Salut

Donat que no es disposen de xifres reals i concretes sobre els i les joves de Benifallet en
l’àmbit de la salut, cal recórrer a territoris més amplis per tal de localitzar aquesta informació
La salut autopercebuda és un indicador d’autoavaluació de la salut que combina l’experiència
subjectiva pel que fa a malalties i altres sensacions com l’esgotament. Les Terres de l’Ebre
figuren per damunt de la mitjana catalana, amb un 54,7% de joves que perceben la seva
salut com a molt bona o excel·lent. Són els municipis més petits i les zones menys poblades
els que presenten un percentatge més alt de joves que es declaren satisfets amb la vida,
gairebé un 90%. ( Dades a partir del document Informes Territorials Terres de l’Ebre 2017)
Dades de 2006, on es demostrava que, entre els joves d’aquesta àrea geogràfica, l’atenció
de la salut es dirigeix a algunes conductes perjudicials com el consum d’alcohol i la conducció
sota els seus efectes, el risc lligat a les pràctiques sexuals i, sobretot, el consum de drogues,
segons la informació extreta de l’estudi La realitat juvenil a les Terres de l’Ebre, realitzat per
l’Observatori del Tercer Sector i el Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el
Treball (QUIT).
En aquest moments, des del Departament de salut s’està treballant en la lluita contra la malaltia
i la promoció de la salut de les persones, i es poden distingir tres estratègies bàsiques: guarir
(activitats mèdiques dirigides a curar els individus que ja han patit danys de salut), prevenir (actua
sobre la causa de la malaltia per tal evitar que s’arribi a produir) i promoure la salut (capacitar
la població perquè sàpiga com tenir cura de la seva salut i evitar caure malalta).
Conjuntament hem d’afavorir els estils de vida saludables i construir entorns saludables. La
societat de consum actual ha creat una sèrie de necessitats irreals per al jovent (consumisme
excessiu) i ha ampliat les opcions per l’accés directe a un món virtual. Afegit a l’erosió i
enfrontament (pel fet d’estar en el moment de creació de la pròpia identitat/personalitat) de les
institucions tradicionals en molts casos : família, escola, treball… que ha introduït marges més
grans d’incertesa a la presa de decisions, així com uns processos d’individualització de les
relacions socials en un moment que el jove viu un procés de transició mitjançant el qual procura
diferenciar-se del món de la infància i també dels adults més propers, un procés que té diferents
ritmes i formes d’expressió entre diferents grups de joves i que es reflecteix en una sèrie de
comportaments que poden influir més o menys en la seva salut, en la seva necessitat de grups
de referència, en molts casos són proveïts per les indústries culturals i l’oci a través dels mitjans
de comunicació.
Aquest context pot generar vulnerabilitat entre les persones més joves, que han d’afrontar totes
soles la incertesa que provoca el sistema social.
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Per raons biològiques, la població jove acostuma a ser el grup d’edat amb un millor estat de salut
i, per aquest motiu, és habitual que les anàlisis sobre salut i joves sovint se centrin més en l’estudi
de les conductes de risc que no pas en l’estat de salut i en els possibles condicionants contextuals
o estructurals que poden intervenir en aquest estat (Espluga i Boso, 2013). La joventut és l’etapa
de la vida de les persones en què es registra, potencialment, una millor salut. Diversos estudis
demostren que l’edat afecta positivament els estils de vida saludables, en el sentit que a mesura
que creixem ens tornem més curosos amb els aliments que mengem, busquem moments per a la
relaxació i reduïm substancialment el consum d’alcohol i tabac (Backett i Davison, 1995).
En tot aquest procés de prevenció disposem de diversos estudis i enquestes que ens situen
en la realitat actual, fent una radiografia de la situació des de diferents àmbits:
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Departament de Salut, Benestar Social i Família (DGJ, Dones, Ensenyament). I programes més
concrets: QUIT, PAPSF, EJC12...
L’Enquesta de Joventut de Catalunya 2012 permet analitzar aspectes de la salut dels i les joves.
Una anàlisi multivariable de les preguntes sobre salut ha permès elaborar una tipologia que
classifica als i les joves en quatre tipus o categories atenent al seu estat de salut i als hàbits i
comportaments amb efectes sobre aquest:
Grup A : persones joves amb un bon estat de salut i amb hàbits saludables. Aquest grup es
caracteritza pel fet que gairebé ningú fuma, no ha provat l’haixix ni ha pres altres drogues. És el
grup més freqüent a les Terres de l’Ebre (37,8%).
Grup B el composen el 26,8% dels i les joves. Tenen un bon estat de salut mental i psicosocial,
no presenten problemes de salut vinculats al treball i en general tenen hàbits saludables, tot i
que a diferència del grup anterior hi ha una major presència de fumadors/es i de joves que alguna
vegada s’emborratxen. És el grup amb major nivell d’estudis i té una mitjana d’edat superior al
grup anterior (25,6 anys) A les Terres de l'Ebre el 29,3% de joves es troben en aquest grup.
Grup C: si bé es caracteritza per tenir hàbits saludables, compta amb un pitjor estat de salut
mental i psicosocial que els grups anteriors. Prop de la meitat de les persones joves d’aquest
grup manifesta que en els darrers mesos ha patit una malaltia relacionada amb la seva ocupació,
i també és elevat el percentatge de joves que ha patit accidents laborals. Terres de l’Ebre se situa
4,4 punts percentuals per sota del global de Catalunya (23,6%).
Grup D: es diferencia de la resta per un relatiu mal estat de salut mental i psicosocial en
comparació amb els grups A i B i perquè en aquest grup predominen conductes de risc en un
grau molt més elevat que entre els altres grups. El 8,9% dels i les joves de Catalunya se situen
en aquest grup; per sobre de la mitjana se situen les Terres de l’Ebre (9,3%).
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Terres de l'Ebre

Grup C

8,9

Grup D

Catalunya

Les Terres de l’Ebre destaquen pel bon estat de salut de la població jove: el grup A i el grup B
apleguen una proporció de joves superior a la mitjana catalana (37,8% i 29,3%, respectivament.
Aquestes conductes també estan vinculades amb l’oci nocturn, ja que són considerades
com un element imprescindible per gaudir del temps de lleure.
I en aquests moment parlar de Salut és parla de la Covid-19. Tot i que les enquestes estan fetes
a nivell de Catalunya, cal tenir present els resultats que s’han obtingut de les seves vivències
actuals.
Pandèmia Covid-19
El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya ha fet l’Enquesta sobre l’impacte
de la COVID-19 entre la població jove resident a Catalunya, durant el mes d’abril, en diferents
moments de confinament i obertura, amb la publicació de “Principals resultats referents a la
població jove Observatori Català de la Joventut”, 4 de maig de 2020.
Un petit resum de la seva visió segon aquests resultats és:
•

La malaltia es veu com una amenaça més alta per als altres que pròpia.

•

Es el grup que més pateix pel seu futur (més de la meitat del col·lectiu) i el més pessimista
respecte les conseqüències econòmiques.

•

El seguiment de les notícies sobre el coronavirus és massiu però creix amb l’edat.

•

Les persones joves creuen que la pandèmia és una amenaça més gran per als altres que
per a elles.

•

La percepció de la pandèmia com a amenaça per a l’economia és molt alta per a
l’economia catalana, però menys per a l’economia personal

•

La joventut és el col·lectiu que més creu haver passat la malaltia.

•

Les persones més joves són les més optimistes respecte les possibilitats de contagiar-se
16
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i de recuperar-se bé de la malaltia. És una tendència que decreix amb l’edat.
•

Les majoria de les persones joves tenen problemes per dormir arran de la pandèmia.

•

Les persones joves han fet un ús massiu de les videotrucades i dels missatges de text. La
visita a familiars per raons justificades és més baixa entre les persones joves.

•

Més de la meitat dels joves creu que el govern espanyol no sap com resoldre la pandèmia.

•

Més de la meitat de les persones joves pateixen pel seu futur.

•

Molt poca gent creu que l’economia es refarà aviat. Els joves de més edat són els més
pessimistes al respecte.
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Tabac
Segons dades del Programa d’Atenció Primària Sense Fum (PAPSF) actualment ha disminuït el
consum de tabac en els menors de 14 a 18 anys. L’any 2004 era un 23% d’escolars d’aquesta
franja d’edat que havien fet un ús diari del tabac, mentre que en 2012 ha disminuir al 12.4%.
Podem afirmar que la tendència del consum de tabac es manté descendent des del 1994. Tot i
que darrerament hi ha una tendència creixent a la utilització de cigarrets electrònics o vàpers
entre els més joves, on les efectes secundaris estan en procés d’estudi i es desconeixen les
conseqüències finals reals per a la salut d’aquests consum.
Alcohol
El consum de risc d’alcohol en la població de 15 anys i més se situa l’any 2014 en uns valors
similars a l’any 1994. Remarcarem que, atesa la necessitat de la majoria de joves dels municipis
com Benifallet de desplaçar-se per motius d’oci, es considera habitual conduir havent consumit
alcohol o altres estupefaents.
Drogues
El consum de drogues és un fenomen transversal present en múltiples àmbits (laboral, educatiu,
oci nocturn...) que implica tots els col·lectius, inclòs el jove. Les tendències de consum han anant
variant al llarg dels anys en consonància amb els canvis socials, així com també ho han fet els
recursos per donar resposta a les problemàtiques que se'n deriven.
En l'àmbit de la prevenció del consum de drogues, es desenvolupen, entre d'altres, projectes
comunitaris, actuacions en el marc escolar, en l'àmbit del lleure i intervencions en espais d'oci
nocturn. En l'àmbit assistencial, trobem una xarxa de centres d'atenció i seguiment ambulatori a
les drogodependències.
Sexe
Les conductes relacionades amb la sexualitat no semblen considerar--se per part dels joves de
les Terres de l’Ebre un factor de risc tan important com el consum de drogues o alcohol, en part
perquè segons els més grans, el nivell de coneixement de mètodes preventius és elevat. En quant
a prevenció s’ofereix informació en la consulta als joves sobre sexe: primeres relacions, test
d’embaràs, píndola de l’endemà, recomanacions i prescripció i informació sobre qualsevol tema
que sigui del seu interès. Tot i que destacaria que un gran nombre de joves i adolescents centren
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les seves consultes a través de la xarxa, motiu per que és important el fet de gaudir d’una àmplia
informació des de les pàgines de salut i joventut dirigides a aquest col·lectiu.
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Violència de gènere
Un altre factor de risc davant d'aquestes preocupants dades és la violència de gènere en els
adolescents, els joves estan considerats un grup d'especial vulnerabilitat en aquest àmbit ja que
tenen menor percepció de la desigualtat de gènere, un terç dels joves no considera conducta de
risc respondre a un missatge ofensiu, encara que desconeixen els canals per on poder denunciar
el maltractament o, de vegades, costa reconèixer que la violència psicològica també és violència
de gènere. Es preocupant que la població jove és tolerant cap a les conductes de control, un
33% considera acceptable aquest control en alguns casos, vers el 92 per cent dels joves
considera inacceptable la violència de gènere, encara que en diferents graus d’acceptabilitat:
declaren inacceptable la violència física i sexual el 97%, la violència verbal el 93% i el 67% la
violència de control. Una de cada tres persones afirma conèixer alguna víctima, un percentatge
que ascendeix al 34 per cent en el cas de les noies i al 24 per cent en els nois enquestats. En
tots els trams d'edat, les dones són més intransigents que els homes davant de qualsevol tipus
de maltractament. En el moment d’elaboració del present Pla Local de Joventut existeix un
moviment punter de formació, informació i visualització d’aquest tema amb potents campanyes
en marxa.
Cíber
Es viu en una societat de consumisme excessiu consum amb necessitats irreals per al jovent i ha
ampliat les opcions per l’accés directe a un món virtual.
Un altre tema preocupant en l’àmbit de salut són l'addicció al joc i a les noves tecnologies
(Internet, xarxes socials, telefonia mòbil o videojocs). Disposem d’un Centre de documentació de
Serveis Socials amb materials que permeten reflexionar sobre la situació actual de les noves
addiccions i ofereixen eines per prevenir i tractar aquestes dependències que, cada cop, són més
freqüents entre els i les joves.
Ludopatia
El joc d'atzar és una activitat freqüent per a la joventut. Els adolescents són particularment
susceptibles de desenvolupar un problema amb el joc degut a la combinació de les oportunitats
de jugar, l'atractiu de molts jocs i la proliferació generalitzada de llocs de fàcil accés. Es important
crear iniciatives de prevenció eficaces, educant al jovent perquè entenguin què és el joc d'atzar i
quines són les seves possibles conseqüències. El joc es percep sovint com una activitat innòcua.
Les possibles conseqüències del joc poden incloure absentisme o abandonament escolar,
aïllament de la família i els amics, depressió i suïcidi.
Segons l’enquesta de Joventut de 2017, les escales de satisfacció amb la vida tenen com a
finalitat avaluar el judici global d’un individu respecte a la seva satisfacció vital. Aquesta variable
també s’associa a l’àmbit territorial: els més satisfets es troben a les Terres de l’Ebre (amb un
13,5% de joves insatisfets) segons l’enquesta de 2017.
Pel que fa l’atenció al pacient a Benifallet, des de l’1 de febrer de 2012, s’està aplicant la nova
mesura de reestructuració del Departament de Salut a la regió sanitària Terres de l’Ebre, que
afecta l’atenció continuada a la comarca del Baix Ebre.
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El municipi de Benifallet disposa d’un consultori, on es dona assistència de dilluns a divendres,
matí i tarda, en cap de setmana i festius cal desplaçar-se fins al CAP de Xerta, municipi que es
troba a 12,8 km de distància.
Participació i Associacionisme
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Les iniciatives de caire participatiu, com les associacions, es perceben com un element ric
i rellevant en el conjunt de la població de Benifallet. Hi apareixen, en bona mesura, degut
a la falta d’oci organitzat en l’àmbit territorial, com demostra el fet que moltes estiguin
dirigides a activitats de lleure.
Les Terres de l’Ebre es troben al voltant de la mitjana catalana, amb un 27,5% de
participació associativa juvenil. Els municipis de menys de 2.000 habitants són els que
presenten el percentatge més alt de població jove que participa en alguna entitat (34%), i
les zones menys densament poblades són les que tenen també xifres més altes de
participació (31,8%). La participació electoral de la població jove a Catalunya va ser d’un
77,3%, les Terres de l’Ebre se situen per sota de la mitjana de Catalunya i és un dels
àmbits amb una participació més baixa (74,9%). (Informe territorial Terre de l’Ebre 2017)
En concret la participació en aquest tipus d’iniciatives és més habitual en els municipis petits
com Benifallet, on l’oferta d’oci seria especialment escassa i on, en alguns casos, el fet
d’estar més aïllats, en l’actualitat o en el passat, hauria contribuït a crear unes xarxes veïnals
estretes. D’aquesta manera, es considera que les dimensions del poble o la situació
geogràfica d’aquest, influeix d’una manera important en la realitat associativa d’un municipi
determinat, en aquest cas, Benifallet.
Les entitats que hi ha constituïdes al municipi de Benifallet són:
Associació de Joves de Benifallet
L’any 2006 es va posar en funcionament l’Associació de joves de Benifallet, la qual col·labora
en el disseny i en la implementació de les diverses activitats festives i culturals, organitzades
per i amb el públic jove. L’Associació compta amb 64 joves (desembre 2013), la majoria
dels quals estan empadronats al municipi de Benifallet; a la vegada que disposa d’un local
propi totalment condicionat. Des de l’Ajuntament, es creu fermament que invertir en
polítiques de joventut és invertir en futur. En efecte, els i les joves han de ser els
protagonistes de primera mà de les activitats i projectes destinats a la joventut que es duen
a terme. Per això, la població jove ha de ser l’encarregada de determinar quines actuacions
són les que van destinades al seu propi col·lectiu.
Amics Botifarra
Constituït l’any 2010 amb la finalitat d’aglutinar al seu entorn les activitats que
desenvolupin els seus socis en relació al joc de la botifarra.
Associació de Caçadors
L’associació disposa d’un coto de caça on tenen una zona d’ensinistrament de gossos
especialitzats en la matèria. També contribueixen al manteniment mediambiental del
territori, ja que cada any es fa una repoblació de conills i perdius a les zones estratègicament
19
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establertes. Durant les Festes Majors col·laboren en l’organització d’activitats com el "tir al
plat", on es du a terme una competició entre socis i sòcies.
Associació de Dones Meravelles
Grup de dones que es van constituir en associació l'any 1996. Organitzen i col·∙laboren en
diverses activitats que es porten a terme a Benifallet al llarg de tot l'any. Disposen d’un bloc
on actualitzen les diferents activitats que van desenvolupant al llarg de l’any .
Anàlisi de les enquestes
Les enquestes que s’han realitzat al municipi de Benifallet s’han fet a traves de les xarxes
al nostre abast per poder arribar d’una manera senzilla al jovent del municipi, i complint els
següents requisits:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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1.
Anonimat: La resposta de l’enquesta és totalment anònima, amb la qual cosa,
preserva la identitat de cada individu.
2.
Directa: arriba directament als seus dispositius informàtics, a traves de xarxes
socials com facebook, web municipal i whashApp
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7. Quina activitat penses que es podria prioritzar durant aquest any? *
•

Esport: Ball, futbol femení, torneig

•

Creació i Organització d’activitats d’oci

•

Activitats d'oci: musical i festa, Fer un viatge

•

Qualsevol cosa pels joves, Festes dels joves, Cine a les piscines algunes nits d’estiu

•

Orientació recerca de feina i formació.

•

Degut a la situació en la que ens trobem una activitat que permeti la implicació de la
major d'edats possible per a que tothom pugui participar.

•

El més important és la formació especialitzada perquè no hi ha res més important que la
joventut estigui motivada i tingui un ventall de diferents possibilitats i pugui experimentar.
Però crec que l'habitatge també és molt important, donat que molta gent jove marxa fora
o bé perquè no hi ha possibilitat d'emancipar-te al poble o perquè molta gent jove ja no
hi és.

•

Tenint en compte la situació actual generada pel Covid-19, potser es podria prioritzar
alguna formació en termes de salut i orientada cap a la qüestió de la prevenció del
contagi, actuació en cas de contagi, etc.

•

Habitatge

•

Mirar de portar feina al poble de forma indefinida i que d'aquesta manera ens aportes
beneficis i no despeses

•

La formació i cerca de feina d'acord amb les necessitats i ofertes del territori, facilitant el
contacte empresarial a través de la creació d'una borsa on estiguessin els perfils
professionals per exemple

•

Aquest any serà difícil degut a la situació del Covid-19

•

Salut (consum d’estupefaents, relacions de risc, activitats esportives...) Educació sanitària

•

Destinar un espai per als joves, sempre amb responsabilitat per davant.
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Espai per si vols fer alguna anotació general que consideres que s’ha de tenir en compte ara o
en un futur. *
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitats per als joves
Tractar el problema de la despoblació
Piscina
Fomentar que la gent jove pugui viure al poble.
Crec que hauríem de ser molt creatius a l'hora de planificar el futur del poble
En la joventut, ja que és el futur del poble i crec que és important re-enfocar aquest
sector.
Centre d'oci
Utilitzar la SAT per fer alguna cosa per nosaltres.
Ser com s'ha d'actuar i sense temor però sempre va be fer xerrades i recordant que has
de fer en alguna d'aquestes situacions
He contestat l'enquesta tot i que visc forma suposant que busquis al poble. La falta
d'oportunitats de feina dificulten molt tornar-hi.
Destinar un espai per als joves del poble, una zona d’oci.
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Habitatge
Una de les qüestions més importants a tractar a l’hora de parlar d’habitatge és l’emancipació
dels joves. La taxa d’emancipació juvenil a les Terres de l’Ebre és d’un un 52,8%, més de vuit
punts superior a la mitjana catalana (44,5%). Aquesta és una de les principals conclusions que
es desprenen de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya. Aquesta dada és especialment rellevant
en un context en què la taxa d’emancipació juvenil a Catalunya, en alça durant els darrers anys,
s’ha estancat a causa de la crisi i al gran creixement de l’atur juvenil. Tot i que la demarcació és
la segona zona amb un major percentatge de joves emancipats després de Lleida, d’aquests,
només un 8% viuen sols, el nivell més baix de totes les demarcacions.
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Més de la meitat dels joves ebrencs emancipats, un 51,6%, viu en un habitatge de compra, un
percentatge deu punts inferior a la mitjana catalana. En canvi, un 36,2% viuen en un habitatge
de lloguer, mentre que a la resta de Catalunya només ho fa un 28,4%. La resta viu en un
habitatge cedit o heretat. L’Enquesta a la Joventut de les Terres de l’Ebre, feta sobre una mostra
de 400 enquestats d’entre 18 i 34 anys de la demarcació.
Amb aquesta informació es pot realitzar una aproximació a la realitat que viu la gent jove
de Benifallet en matèria d’habitatge. Tot i això, es recopilaran i analitzaran les dades extretes
de l’Idescat en aquest àmbit. En quant a les enquestes realitzades hi ha més d’un 25% de
joves que afirmen no emancipar-se degut a que no s’ho poden permetre.
A Benifallet hi ha un total de 272 habitatges familiars principals, segons dades de l’Idescat
actualitzades al 2011. Veiem que han disminuït el nombre d’habitatges principals i
augmentat els secundaris progressivament. Cal esperar a la propera revisió per saber
realment la situació actual.
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2.b.- ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DE JOVENTUT

Dins del Pla Local de Joventut és visualitzarà globalment les polítiques de joventut que s’estan
duent a terme dins el municipi, amb la finalitat d’observar quines necessitats del jovent s’estan
atenent i quines es necessita millorar.
Visualitzar les polítiques de joventut significa recollir totes aquelles iniciatives i activitats que
desenvolupa la pròpia regidoria de joventut, tenint en compte les activitats realitzades des
d’altres regidories, del propi Ajuntament, i les promogudes per altres departaments (com pot
ser el Consell Comarcal del Baix Ebre o bé Direcció General de Joventut).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

A nivell municipal les polítiques dirigides al jovent ha estat representades en diferents
actuacions més transversals, amb participació i protagonisme del col·lectiu:
Firebre engloba el caràcter festiu, gastronòmic, cultural i turístic del municipi. El considerem un
projecte d’inclusió pel desenvolupament d’activitats transversals, dirigides a tots els públics, des
de visites guiades, degustacions de productes locals, concursos de fotografia i pesca, actuacions
musicals de grups tradicionals de les Terres de l’Ebre i , en resum, una confluència de tradició i
cultura dirigida a tots els públics. Es treballa transversalment en molts àmbits, col·lectius, sectors:
joves, dones, gent gran, visitants, turistes, locals, entitats públiques i privades, artesans,
cooperatives, productors, venedors, compradors, restauració, serveis, comerç, etc, permetent un
coneixement directe de la societat a la vegada que el reconeixement de la persona jove.
També a l’Ajuntament es crea anualment una borsa de treball destinada als i les joves estudiants.
Aquest projecte era la resposta a la necessitat detectada en el Pla Local de Joventut a l’alt grau
d’atur entre el col·lectiu jove, pensant que si durant els períodes de vacances aquests joves tenien
feina, tornaven al municipi, a la vegada que els ajudàvem a costejar els estudis. Aquesta borsa de
treball anava destinada als i les joves entre 18 a 25 anys, en situació d’atur i empadronats al
municipi. A l’inici de l’estiu, des de l’Ajuntament, es promociona una borsa de treball per facilitar
l’accés del jovent del municipi al món laboral, donant impuls a aquest projecte des de la Regidoria
de Joventut i la Regidoria de Desenvolupament Econòmic.
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Com es deia anteriorment, a l’hora d’analitzar les polítiques de joventut desenvolupades a
Benifallet, a més de l’Ajuntament, també cal tenir en compte altres organismes que intervenen
directa o indirectament en la vida quotidiana del jovent. Així doncs, es creu necessari analitzar
les accions que s’han portat a terme a nivell comarcal en matèria de joventut, ja que poden
propiciar aliances intermunicipals potenciant el treball en xarxa i afavorint una comunicació i
gestió més eficaces en favor de la joventut.
I des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal s’elabora el Pla Comarcal de Joventut que inclou tots
els projectes i actuacions en matèria de Joventut que es realitzaran vers les polítiques de Joventut de
la comarca.

El pla està basat a partir de les necessitats detectades a la població juvenil de la comarca.
Les actuacions que es realitzen des de l’àrea d’ensenyament s’inclouen al Contracte Programa i són
subvencionades cada any.
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Programes juvenils del Consell Comarcal Baix Ebre
I des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal s’elabora el PIECJ que inclou tots els projectes i
actuacions en matèria de Joventut que es realitzaran vers les polítiques de Joventut de la comarca.
El pla està basat a partir de les necessitats detectades a la població juvenil de la comarca. Les
actuacions que es realitzen des de l’àrea d’ensenyament s’inclouen al Contracte Programa i són
subvencionades cada any.
Des de l’àrea de joventut es realitza la tramitació de diferents carnets adreçats al jovent. Els carnets
que es poden tramitar són: carnet alberguista de diferents modalitats, carnet d’estudiant
internacional (ISIC) i carnet professor internacional (ITIC).
S’organitzen cursos de monitor de lleure i monogràfics dirigits als joves de tota la comarca. Des
de l’àrea de Joventut es subvenciona una part del cost d’aquests cursos. Els cursos es realitzen a
través de l’Escola de l’Esplai de Tortosa i són reconegut oficialment per la Generalitat de Catalunya.
També des de l’àrea de joventut s’ofereixen bonificacions en la contractació de naus i despatxos a
totes aquelles persones i empreses instal·lades al viver d’empreses o centre de negocis, que
exerceixen una activitat empresarial i/o professional, sempre que el seu promotor tingui 35 anys
d’edat o menys.
I des de l’any 2003, des de l’àrea de joventut organitza el Premi Projecte Jove amb la finalitat de
guardonar les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense ànim de
lucre ubicades al Baix Ebre que desenvolupin accions destinades al jovent.
Al setembre de 2012 es posa en funcionament l’Oficina Jove del Baix Ebre, que ofereix moltes
prestacions dirigides a aquest col·lectiu. L’objectiu és poder millorar l’accés als joves aprofitant les
instal·lacions del Punt d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Tortosa, ubicat inicialment al Centre
Cívic de Ferreries, i actualment traslladat a l’Edifici Jove lo Carrilet, un espai més cèntric i emblemàtic
a la ciutat.
Aquest espai acull els serveis d’emancipació juvenil que fan referència a un conjunt de serveis
d’informació i orientació des del Punt Jove i uns serveis especialitzats d’assessorament en matèria
de treball, salut i educació, per les persones joves, de manera que aquesta Oficina esdevingui l’eina
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de referència per afavorir els processos d’emancipació.
Des de l’Oficina Jove del Baix Ebre s’ofereix els serveis de salut, treball i el servei d’informació
juvenil, coordinat des del Consell Comarcal:
El Servei de Salut promou hàbits de vida saludables, assessora, orienta i preveu conductes de risc
a la població jove, tractant temes com la sexualitat, addiccions, alimentació, salut mental i, esport i
salut entre d’altres.
El Servei de Treball realitza assessorament per trobar feina, acompanyament laboral i suport a
l’emprenedoria.
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El Servei d’Informació Juvenil ofereix informació al jovent de la comarca i coordina els altres serveis
de que disposa la oficina, es tracta d’un servei gratuït on el jove pot trobar tota aquella informació
que li interessi: treball, estudis, esports, lleure, cultura, turisme, habitatge, etc. A més d’aquesta
informació, també s’ofereix orientació i assessorament sobre tots aquells temes que puguin
interessar al jovent.
Per dur a terme aquesta difusió d’informació, disposem d’un espai d’autoconsulta i d’una cartellera
on es va penjant tota la informació més recent d’interès del jove: cursos, xerrades, activitats,
concursos, ofertes... A més, hi ha tota mena de tríptics informatius sobre salut, turisme juvenil,
estudis, activitats de lleure, plànols del nostre municipi...
El Punt Jove de Tortosa forma part de la xarxa catalana de serveis d’informació juvenil coordinada
per la Direcció General de Joventut i promoguts per la Generalitat, consells comarcals, ajuntaments
i entitats privades.
El Punt Jove de Tortosa està promogut pel mateix Ajuntament de Tortosa, on hi ha una tècnica de
joventut, contractada a jornada sencera, pel mateix Ajuntament de Tortosa.
Tots aquests òrgans es veuen involucrats dintre del Pla Nacional de Joventut, ja que suposa una
relació directa amb el jove.
Al Punt Jove de Tortosa s’ofereix informació sobre:
• Ensenyament reglat: cicles de grau mitjà i superior; guia d’ensenyaments reglats a Catalunya;
estudis universitaris; sortides laborals; màsters i cursos de postgrau; beques per a estudis a
l’estranger i tota mena d’estudis que pot triar el jovent.
• Ensenyament no reglat: cursos de perfeccionament de l’idioma, tant a nivell local com a
l’estranger; cursos de monitors de menjador, director i monitor de lleure; cursos de català; qualsevol
tipus de curs organitzat per alguna entitat, associació juvenil, ajuntaments de la nostra comarca,
administració o entitat privada.
• Lleure i cultura: camps de treball; colònies; campus; campaments; estades; casals... Concursos
literaris, fotogràfics, altres premis destinats a la joventut.
• Associacionisme: foment de l’associacionisme de les entitats juvenils de la comarca; tràmits i
documentació per a la inscripció d’associacions al cens de la DGJ; difusió de la informació que ens
arriba des de la DGJ sobre activitats d’altres associacions juvenils que no pertanyen al municipi.
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• Viatgeteca: servei de consulta de guies de viatge internacionals de diversos països; informació
dels avantatges i descomptes amb els carnets internacionals a altres països.
• Turisme juvenil: estades a la neu; ofertes de viatges per a joves; guies de cases de pagès, hotels,
càmpings, zones d’acampada, albergs juvenils a Catalunya, Espanya i Europa; rutes de senderisme
i d’excursionisme per la nostra comarca: la Via Verda, Parc Natural dels Ports, Parc Natural del
Delta de l’Ebre i altres indrets d’interès
Garantia Juvenil
També el Consell Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb el Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat, impulsa programes de suport a la recerca de feina adreçats a joves en
situació d’atur de la comarca.
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Destacarem la Garantia Juvenil, una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil, impulsada
a Catalunya a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La Garantia Juvenil garanteix
oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de:
•
•
•
•

FORMACIÓ per a desenvolupar competències professionals.
INSERCIÓ en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals.
EMPRENEDORIA i autoocupació.
ORIENTACIÓ laboral.

Nou Servei de Mobilitat Internacional:
A partir de l’any 2020, l’Oficina Jove del Baix Ebre, en col·laboració amb l’entitat Obre’t Ebre,
ofereix un servei de mobilitat internacional per tal d’acompanyar, assessorar i informar el jovent
sobre pràctiques a l’estranger, tant remunerades com no remunerades, estades solidàries i de
voluntariat, intercanvis internacionals de curta durada, projectes juvenils i formacions per a
treballadores i persones de l’àmbit de la joventut. També xerrades-tallers adreçats a joves. Alhora,
també es promou l’acolliment de persones joves treballadores i voluntaris internacionals d’altres
indrets d’arreu del món.

Pressupost
Les dades referents als recursos econòmics s’han extret del lloc web Municat, una base de
dades sobre municipis i comarques de Catalunya que pertany a la Generalitat. A més, s’han
contrastat amb la informació facilitada pel consistori.
El pressupost total del 2020 a l’Ajuntament de Benifallet és 1.502.608,53. D’aquests
recursos, posteriorment es desglossaran les partides pressupostàries segons la seva
destinació. El pressupost de Benifallet es presenta a continuació:
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Indicador

Import

Import/hab

19.621,33

27,14

154.998,65

214,38

0,00

0,00

Producció de béns públics de caràcter
preferent

147.210,04

203,61

Actuacions de caràcter econòmic

174.893,32

241,90

Actuacions de caràcter general

1.005.885,19

1.391,27

Total

1.502.608,53

2.078,30

Deute públic
Serveis públics bàsics
Actuacions de protecció i promoció social
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Font: Subdirecció General de Cooperació Local. Direcció General d'Administració Local

Cal destacar que existeix una previsió del 0% a actuacions de protecció i promoció social,
encara que ho tindríem cobert amb el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre i Diputació
de Tarragona, a la vegada que les Actuacions de caràcter general, que representa pràcticament
la meitat del pressupost i es podria considerar l’espai econòmic on trobarien cabuda les
actuacions de joventut.
Amb aquesta informació es constata un canvi important en la distribució referent al pressupost
de l’any 2015, ja que ha augmentat de manera considerable. Tenint en compte que el
pressupost de 2015 tenia una previsió d’ingressos de 1.651,04 per habitant, respecte a
l’actualitat 2020 resulta a 2.078,30€ per habitant.
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2.c.- CONCLUSIONS
1. Demografia: Benifallet és un municipi de 739 habitants, amb un descens poblacional des de
1999, tot i que els darrers anys sembla que hi ha un lleuger augment. El jovent representa
un 12,99% de la població, en descens des de l’any 2000 (143j) fins al 2014 (87j), i un
lleuger augment els darrers anys (de 87j el 2014 a 96j l’any 2019).
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

2. En ocupació l’any 2019 hi habiten 472 persones en edat laboral (entre 16 i 67 anys) censats
al municipi. A Benifallet hi ha persones aturades o en recerca de feina en un perce ntatge del
8.82% dins del municipi, per baix de la mitja de la resta de comarca del Baix Ebre, que és
del 12,27%. Ens manquen dades sobre les afiliacions en agricultura i indústria que ens
impedeixen treure conclusions. Tot i que veiem que els serveis són el sector econòmic
prevalent, tant en afiliacions com en atur.
3. En quant al nivell d’estudis actual a Benifallet, les dades que disposem són de 2001, i
considerem que no són en cap extrapolables al moment actual, la realitat formativa les Terres
de l’Ebre és que un 31,3% dels joves tenen els estudis com a activitat principal, el
percentatge més alt de Catalunya.
4. En quant a la formació no reglada, al municipi no existeix cap acadèmia ni centre de formació
ocupacional. Si que la proximitat a Tortosa facilita l’accés a qualsevol formació tant reglada com
d’altres.
5. En oci i cultura destaquem Firebre, una fira d’activitats amb el riu com a protagonista, les
Jornades gastronòmiques on cada any es dona a conèixer un producte km0 en la varietat de
degustacions i plats locals de les jornades, Jornades culturals, dies on la cultura es el principal
protagonista, amb xerrades, presentacions llibres, taules rodones... Festa de les Coves, una
diada on els assistents al principal actiu turístic son els habitats del municipi i altres activitats
que es realitzen també en altres municipis: Festes majors, Revetlla Sant Joan, Festa Quintos,
Carnestoltes, Nadals, etc.
6. Salut treballa especialment en la lluita contra la malaltia i la promoció de la salut de les
persones: guarir , prevenir i promoure la salut. Amb aquesta visió es treballen per als joves
diferents problemàtiques: el consum de risc d’alcohol, el consum de tabac i cigarret electrònic
o vàper, la pràctica de conductes de risc vinculades amb l’oci nocturn, ja que són
considerades com un element imprescindible per gaudir del temps de lleure.
7. Es considera habitual conduir havent consumit alcohol o altres estupefaents. També les
conductes relacionades amb la sexualitat, les noves addiccions al cíber joc i a les noves
tecnologies (Internet, xarxes socials, telefonia mòbil o videojocs) i la violència de gènere (una
de cada tres persones afirma conèixer alguna víctima).
8. Benifallet té diferents associacions: Associació de Joves de Benifallet (2006), Amics de la
Botifarra (2010), Associació de Caçadors, Associació Dones Meravelles, relacionades només la
primera amb el jovent. Aquesta associació ha de contribuir a reforçar el sentiment de
pertinença, i posa en valor el municipi a ulls dels i les joves, que poden fer activitats
lúdiques i culturals dins del seu espai de confort, participant i organitzant els seus espais.
9. L’habitatge, segons les dades observades, sembla mantenir-se amb la rehabilitació de masies
antigues en habitatges principals. Es tracta d’una població on hi ha un problema de terrenys
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per nova construcció dins del municipi. Veiem un augment d’habitatge en general, de 70,
des de 2001 (422) fins 2011(492), encara que l’augment es en 66 habitatges buits, 32
habitatges secundaris i ha disminuït en 27 els habitatges principals, fruit de la disminució
de població general.
10. Benifallet es troba geogràficament a pocs quilòmetres de la capital de comarca, Tortosa,
tots el nens en edat escolar de cicle superior en avant cada dia es desplacen a Tortosa, la
majoria en transport públic (bus). La quantitat de comerç existent ens indica que les
compres, excepte productes de primera necessitat, també comporta desplaçament a
l’exterior. La mobilitat és un punt fort al territori, tant a nivell professional i laboral, ja que
hi ha molts desplaçaments en jornada laboral i escolar.
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11. En les enquestes realitzades han contestat 39 persones, 7 d’elles menors de l’edat diana, que
ens va servir per comprovar l’alta implicació del municipi en activitats que es realitzen des de
l’ajuntament en tema de participació. Tindrem en compte totes les respostes.
12. Excepte tres respostes, que estan a l’atur buscant feina, la resta estudien, treballen o fan
ambdues coses.
13. 26 participants viuen a casa de la família, 9 de lloguer, 8 d’ells fora de Benifallet i 4 tenen casa
pròpia, molts més que a la resta de municipis de característiques similars al Baix Ebre.
14. Els joves surten especialment els caps de setmana (22) i a l’estiu (6)
15. El jovent creu majoritàriament, en un 74,3%, que cal fer més activitats dirigides al jovent.
16. La joventut demana majoritàriament creació i organització d’activitats d’oci (30) seguit
formació en música, informàtica, turisme... (23), d’actuacions d’orientació en recerca de
feina (18), temes de salut: consum d’estupefaents, relacions sexuals.... (16) d’habitatge:
ajuts a lloguer, rehabilitació (13), i finalment, autoocupació i empresa( 7).
17. Gairebé un 80% dels participants consideren actualment imprescindible una associació de
joves
18. Un 20,5% que diu que col·laboraria amb l’Associació de joves, junt a un 69,3% que amb alguna
condició també està predisposada a fer-ho.
19. Les activitats que prioritzarien durant l’any són variades, des de oci, formació, feina,
habitatge...no existeix una causa comú aglutinant.
20. En quant a infraestructures es consideren ben utilitzat especialment la piscina municipal i
les Coves Meravelles, el Riu-embarcador, la Via Verda i Espai estació, i els baixos de
l’ajuntament seguit i considerat com a infrautilitzat, el centre d’interpretació, biblioteca,
edifici convent i, finalment, rutes i ermites.
21. En quant a presenciar escenes que consideren de violència durant el darrer any, hi ha hagut
69 ocasions en que s’han presenciat en diferent grau. 29 persones deien que sabien el
que havien de fer, encara que 6 d’elles diuen tenir temor a les conseqüències. Les 10
restants diuen no saber que fer, i 3 d’elles pensen que es millor mantenir-se al marge de
la situació de violència.
22. Un 69,2% vol participar en l’elaboració del nou Pla Local de Joventut.
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23. En quant a anotacions i propostes hi ha propostes interessants no hi ha res destacable.
24. Com a polítiques de joventut dirigides exclusivament a aquest col·lectiu tenim activitats de
cultura i oci, i d’ocupació, es fomenten polítiques transversals que impliquin, directa o
indirectament, tota la població, tant per economia com per la pròpia cohesió social. No
trobem polítiques d’habitatge des del consistori. Afegim des del Consell Comarcal del Baix
Ebre les actuacions exclusives dirigides al jovent com són el Premi Jove, les actuacions des
de l’Oficina Jove i, junt amb la Direcció General de Joventut, les subvencions per actuacions
anuals dins del Pla Local de Joventut, les subvencions a Associacions Juvenils i, amb el
SOC els programes de Garantia Juvenil.
Priorització
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En primer lloc hi ha una demanda referent a la cultura i l’oci. Per aquest motiu, la cultura i l’oci
englobaran la primera prioritat. Queda inclòs el suport a la cerca i/o construcció d’un espai o local
per al jovent del municipi, que ha manifestat aquesta necessitat en tots les seves participacions
en la confecció del present pla local.
La participació i l’associacionisme dels i les joves de Benifallet ha de prendre importància a partir
de l’Associació afegint-t’ho com a eina d’apropament al jovent per qualsevol de les actuacions
que es vulguin dur a terme al municipi. Aquesta associació s’ha de dinamitzar i recolzar i potenciar
des de l’administració i, especialment, buscar un espai físic per poder reunir-se i realitzar activitats.
La necessitat manifestada està relacionada amb l’educació i la formació dels joves. Es manifesta
que el fet que els joves hagin de desplaçar-se fora del municipi per cursar estudis secundaris,
dificulta el control sobre les polítiques educatives. Tot i això, des de l’Ajuntament hi ha una
voluntat d’incidir sobre aquest tema, invertint accions per cohesionar el procés educatiu dels joves.
L’atenció en el camp de la salut a Benifallet està encaminada a una atenció primària bàsica a través
del Consultori, amb la qual cosa, els i les joves es troben amb un assessorament limitat sobre les
seves condicions de salut. S’haurà de prioritzar la situació que esdevingui en la Covid-19 informant
i implementant les mesures necessàries a mesura que es vagin publicant .
La manca de treball entre els i les joves de Benifallet no es veu com una prioritat en aquests
moments.
L’habitatge no està vist com una debilitat, ja que en un poble, les cases de propietat individual
són més nombroses que les de lloguer, amb la qual cosa, es descriu que són heretades per les
següents generacions. Tot i que els joves que han marxat del municipi, per estudiar o treballar, es
troben en una situació diferent, ja que tenen més dificultats per accedir a tenir un habitatge de
propietat. L’habitatge, per tant, serà la cinquena prioritat en aquest Pla Local de Joventut.
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3.- OBJECTIUS ESTRATÈGICS
El Pla Local de Joventut de Benifallet 2021-2024 tindrà una vigència de quatre anys i cada any
s’aprovarà el projecte d’actuacions anual per tal d’assolir els objectius generals i específics
plantejats per a cada projecte. A partir de la diagnosi elaborada, tenint en consideració l’anàlisi
de la realitat juvenil al municipi, i de les polítiques municipals de joventut, s’ha treballat en la
definició de l’orientació bàsica del Pla i, per tant, del compromís bàsic de l’Ajuntament de
Benifallet en relació a la població jove del municipi per als propers anys.
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D’aquesta orientació bàsica, definida a partir del posicionament de l’administració municipal
en relació a la població jove, i també de la formulació d’una visió clara de futur que expressi
el lloc que vol ocupar en els pròxims anys, se’n derivaran els objectius estratègics del Pla
Local de Joventut de Benifallet que orientaran el treball de disseny, la concreció dels programes
i les polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt
En aquest sentit, les polítiques que afecten als joves de Benifallet s’han definit en els següents
àmbits: Cultura i Oci; Participació i Associacionisme; Educació i Formació; Salut; Treball; i
Habitatge i mobilitat.
OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1 : Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la
participació de les persones joves en allò col·lectiu
•
•
•

Objectiu específic 1: Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes
socials que canalitzen la participació de la gent jove.
Objectiu específic 2: Construir una estructura institucional i una administració accessible
que faciliti la participació i la incidència de totes les persones joves educativa.
Objectiu específic 3: Millorar i augmentar l’accés, la difusió i el consum cultural, impulsant
la creació i la producció cultural de les persones joves.

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones
joves.
•
•

Objectiu específic : Fomentar l’educació com a element generador d’oportunitats socials.
Objectiu específic 2: Incidir en el protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència
educativa.

•

Objectiu específic 3: Millorar l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves,
incloent l’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les seves
oportunitats professionals.

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3: Promoure una vida saludable de les persones joves.
•
•
•

Objectiu específic 1: Educar en la promoció de la salut entre les persones joves.
Objectiu específic 2: Millorar el coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels
recursos de salut.
Objectiu específic 3: Augmentar la imatge social positiva de les persones joves.
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4.- METODOLOGIA DE TREBALL
Segons el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 ens aporta com a principis rectors i criteris
metodològic:
PARTICIPACIÓ
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Definida com la incorporació en el disseny, el seguiment i l’avaluació de tots els agents rellevants
i afectats en la política a desenvolupar (agents institucionals i agents socials), especialment al
conjunt del Moviment Juvenil Organitzat i persones joves, amb condicions i límits establerts i
acordats amb antelació, tractant temes que donin respostes reals a les necessitats, que s’obtingui
reconeixement en la participació directa i en els espais formals i informals de participació que els i
les joves duen a terme per si mateixos, fer emergir altres formes de participació buscant la diversitat
de discursos.
Cal la utilització de metodologies participatives basades en el treball en xarxa per reforçar la
transversalitat i la interdepartamentalitat en el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques,
les mesures, les accions i els programes a desenvolupar.
I per tirar endavant un procés participatiu i deliberatiu cal que un dinamitzador/a detecti quines
són les necessitats i demandes concretes i ofereixi els recursos i la informació necessària en cada
moment perquè el procés pugui tirar endavant.
I cal que les regidories, no sols la de joventut, apostin de manera real per la participació ciutadana
i siguin conscients del que implica.
Cal tenir present que per treballar de forma participativa es necessita temps, planificació, adaptació,
treball en xarxa... Participació informada, deliberativa, amb igualtat i resultats concrets. Sense
informació no es pot participar. Cal donar informació perquè la ciutadania pugui deliberar amb
coneixement de causa i en igualtat de condicions. Per això és important incorporar les noves
tecnologies com una eina útil per millorar els canals de participació. I finalment la generació d’espais
i metodologies de treball que garanteixin que els diferents perfils de joves puguin participar en
igualtat de condicions i en funció de les seves necessitats i prioritats.
TRANSFORMACIÓ
Establiment de criteris que garanteixin i facilitin l’accés real de tots els i les joves als serveis i
beneficis de les polítiques de joventut de caràcter generalista, tenint en compte la incorporació
transversal de la perspectiva inclusiva en el disseny i la implementació de totes les polítiques de
joventut.
Hem de facilitar l’accés de la població jove al coneixement, els serveis i els béns existents en tots
els àmbits, fomentar l’eliminació d’obstacles que dificulten l’accés als recursos a les persones joves
i garantir una atenció especial per a les persones joves amb més obstacles.
Incorporarem la perspectiva de gènere, interculturalitat en els projectes, amb mesures i programes
per potenciar la equitat
És imprescindible la identificació i l’anàlisi de l’evolució dels diferents factors i eixos de desigualtat
per al ple desenvolupament de les persones joves a través de la capacitació i l’apoderament dels i
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les joves amb més obstacles per raó de naixement, edat, sexe, origen, orientació sexual, religió o
creences, residència, discapacitat, malaltia i/o d’altres
INTEGRALITAT
Treballar des d’una perspectiva transversal, la realitat juvenil s’identifica amb gran diversitat
d’àmbits que la condicionen. Les solucions s’han d’abordar de manera interrelacionada per fer front
a les circumstàncies que determinen la vida dels joves, que són moltes , mai d’una manera aïllada.
Per tant necessitem el desenvolupament de sistemes d’articulació multinivell per garantir la
integralitat de les polítiques en clau d’inclusió, formes de coordinació interdepartamental,
interinstitucional i treball en xarxa entre joventut i altres àrees que operen en els territoris.
La creació d’espais de treball amb diferents perfils i experteses per compartir diagnòstics, dissenyar
les polítiques de joventut, coordinar-les i avaluar-les.
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QUALITAT
Finalment és imprescindible la creació de mecanismes d’avaluació i seguiment per poder
diagnosticar, planificar, redefinir i avaluar el procés i l’impacte sobre la població juvenil de les
polítiques, accions i mesures desenvolupades. I també la generació d’eines i recursos per a una
millor diagnosi de les situacions, necessitats, demandes i capacitats de les persones joves al
municipi.
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4.a.- COORDINACIÓ ENTRE ÀREES LOCALS
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El Pla Local de Joventut ha aprofitat totes les iniciatives i totes les sinergies creades, i ha de
potenciar-les amb una acció de cooperació coordinada amb tots aquells àmbits destinats a
l’emancipació i a la participació dels joves de Benifallet. Això es concreta en projectes
d’actuació ben definits que donin respostes clares i avaluables a les necessitats concretes de
la zona. El treball en xarxa es garanteix a partir de l’estructura organitzativa del Pla Local de
Joventut 2021-2024 en els següents nivells:
Nivell interinstitucional: on es desplega el projecte territorial del Pla Nacional de Joventut i es
manté el treball en xarxa per projectes que afectin a diferents administracions públiques:
Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Ebre i, si s’escau,
els Ajuntaments del Baix Ebre. En aquest sentit, per a la realització d’aquest Pla s’han portat a
terme reunions amb la Rosa Alegria Monfort, coordinadora de l’Oficina de Serveis a la Joventut
del Consell Comarcal del Baix Ebre, també s’han mantingut converses amb els tècnics de la
Coordinació Territorial a les Terres de l’Ebre de la Direcció General de Joventut.
Nivell polític: L’Ajuntament de Benifallet es compon per alcaldia i múltiples regidories, la
majoria de les quals estan totalment coordinades: Participació Ciutadana, Cultura, Esports,
Promoció Econòmica, Polítiques de Gènere, Servei Social i Família, Ocupació i Formació, Atenció a
la Dona, Hisenda, Personal, Governació, Salut, Medi Ambient, Obres Públiques, Urbanisme,
Memòria Històrica, Educació, Festes, Oci i Joventut. Treballant transversalment de manera
habitual.
Nivell tècnic: on es planifiquen, executen i avaluen els projectes (Comissió Municipal del Pla Local
de Joventut). Per a la implantació del PLJ de Benifallet es crearà una Comissió Municipal
formada pel Regidor de Joventut, la Presidència de l’Associació de Joves i la Técnica de
Joventut Compartida.
Nivell de participació jove: on es planifiquen, executen i avaluen els projectes que duen a
terme els joves amb el suport de l’Ajuntament (entitats juvenils i comissions de treball de grups
de joves no associats). Com s’ha dit anteriorment, els joves han participat a través d’una
dinàmica de grup que incloïa una enquesta per tal de realitzar el diagnosi i el disseny de les
accions i continuaran participant activament en totes les actuacions municipals dirigides al seu
col·lectiu.
Les actuacions administratives en matèria de política de joventut a Benifallet tendiran a facilitar
les condicions bàsiques necessàries per a l’emancipació de les persones joves. S’entén per
emancipació de les persones joves, la capacitat de construcció del propi projecte de vida sobre la
base de l’autonomia personal i l’exercici de la plena ciutadania.
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4.b.- COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL I ALTRES AGENTS
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El Pla Local de Joventut ha aprofitat totes les iniciatives i totes les sinergies creades, i ha de
potenciar-les amb una acció de cooperació coordinada amb tots aquells àmbits destinats a
l’emancipació i a la participació dels joves de Benifallet. Això es concreta en projectes d’actuació
ben definits que donin respostes clares i avaluables a les necessitats concretes de la zona. El treball
en xarxa es garanteix a partir de l’estructura organitzativa del Pla Local de Joventut 2021-2024
en els següents nivells:
La territorialitat i la proximitat per millorar el disseny i la implementació és clau per situar el
més pròxim possible les decisions que afecten als joves. Aquest principi metodològic respon
al desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. En aquest sentit, s’han tingut en
compte les necessitats específiques del territori de Benifallet, d’acord amb les possibilitats i
les competències de cada administració, i segons els acords en matèria de joventut que es
prenguin entre els ajuntaments del Baix Ebre, Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament
de Benifallet
Nivell interinstitucional: on es desplega el projecte territorial del Pla Nacional de Joventut i es
manté el treball en xarxa per projectes que afectin a diferents administracions públiques: Generalitat
de Catalunya, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Ebre i, si s’escau, els Ajuntaments
del Baix Ebre. En aquest sentit, per a la realització d’aquest Pla s’han portat a terme reunions amb
la Rosa Alegria Monfort, coordinadora de l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal
del Baix Ebre.
Nivell interdepartamental: on s’acorda entre els diferents departaments com es distribuiran els
recursos municipals i supramunicipals, es ratifiquen les polítiques de joventut que es duran a terme
al municipi. En aquest nivell s’han realitzat diferents reunions entre la tècnica de joventut, l’alcaldia
i les diferents regidories que directa o indirectament es relacionen amb els objectius que tenim
com a finalitat aconseguir.
Nivell de participació jove: on es planifiquen, executen i avaluen els projectes que duen a terme
els joves amb el suport de l’Ajuntament (entitats juvenils i comissions de treball de grups de joves
no associats). Com s’ha dit anteriorment, els joves han participat a través d’una dinàmica de grup
que incloïa una enquesta per tal de realitzar el diagnosi i el disseny de les accions.
Nivell integral: aquest és l’espai que en aquest pla tenim com a prioritat crear, un espai on
coexisteixin representants polítics, representants tècnics i joves, tots en un mateix nivell de decisió
en polítiques de joventut, on els joves de Benifallet prenguin part activa en les coses que els
afecten, participant com a ciutadans actius amb capacitat de decisió i d’intervenció, per tant
comptant amb aquesta capacitat de decidir sobre tot allò que afecta directament o
indirectament la pròpia vida i la vida de la col·lectivitat. Aquest espai es pot ampliar a representants
de diferents departaments locals, entitats, agents socials o dinamitzadors externs i administració a
altres nivells, si és el cas.
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4.c.- PARTICIPACIÓ JUVENIL
El Pla Local de Joventut es construeix en base a una cultura participativa i facilitarà que les
persones joves puguin vincular-se i formar part, en els diferents àmbits socials, dels processos
de presa de decisions en els canals de participació establerts per a la comunicació entre
ajuntament i joves. Aquests canals de participació estaran dividits en dos grans blocs:
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Participació del territori i per projectes a través de les entitats juvenils, grups de joves no
associats. Hem de recaptar la participació virtual i presencial per projectes, tant de joves a títol
individual o per grups de discussió que volen dur a terme iniciatives, o aporten opinió per
diferents projectes a partir dels canals de comunicació web 2.0.
La participació dels joves en el primer Pla Local de Joventut es va aconseguir amb la realització
d’una enquesta online, a través de l’aplicació de Google Drive, la qual va permetre dissenyar
molt fàcilment una enquesta amb un cost zero de distribució a tot el públic jove. En aquest segon
Pla Local es va aprofitar l’existència de la figura del tècnic compartit per feu una reunió presencial,
per tant, el jovent de Benifallet ha participat directament en el procés de diagnosi del Pla, així
com en el de disseny dels projectes, a través dels seus comentaris en l’enquesta i en la dinàmica
de grup.
La participació directa a l’hora de preparar les diferents actuacions i, es treballarà per a la
implementació del mètode de treball amb l’associació de joves com a motor guia de l’esforç conjunt
dels joves amb l’ajuntament, amb la tècnica de joventut com a persona d’interlocució inicial.
Però són sobretot els objectius i les mesures incloses en l’eix de participació les que han de
fer possible, de manera més directa, que els joves de Benifallet prenguin part activa en les
coses que els afecten. Participar com a ciutadans actius implica capacitat de decisió i
d’intervenció dels joves en tot allò que els afecta i, per tant, comptar amb capacitat de decidir
sobre tot allò que afecta directament o indirectament la pròpia vida i la vida de la col·lectivitat.
Els projectes i actuacions programades en el Pla Local de Joventut cerquen la
corresponsabilitat dels i les joves. Les persones joves han de poder participar en les polítiques
públiques per sí mateixes, a través d’entitats, o a títol individual.
L’actuació en matèria de joventut a Benifallet incorpora com a base per a la construcció de
les polítiques de joventut la innovació permanent, l’aprenentatge social, l’experimentació i la
negociació. És a partir de la planificació comunitària, de l’execució dels projectes amb
complicitat i corresponsabilitat amb els joves, i l’avaluació dels projectes amb els joves i agents
implicats, que s’aconsegueix la construcció d’un projecte comú en matèria de joventut
Els joves reivindiquen més activitats per al seu col·lectiu, així com per altres segments d’edat,
com poden ser els nens. També proposen alternatives per autofinançar-se. Quan es pregunta
directament sobre les activitats del seu interès destaca la demanda de Creació d’activitats d’oci
(concerts, jornades de cine, concursos...) i temes de formació
Es treballarà per a la implementació del mètode de treball l’Associació com a motor guia de l’esforç
conjunt dels joves amb l’ajuntament, amb la tècnica de joventut com a persona d’interlocució inicial,
i que donarà pas directe a l’Associació en estar constituïda.
Oferirem al jovent del municipi uns espais lúdico-culturals per tal que es formin com a persones
51

Transcripció del decret número 2021-0000017 de l'ens Ajuntament de Benifallet signat per: Mercè Pedret Ramos - DNI *** (SIG) en data: 09/03/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Secretaria el dia 09/03/2021 a les 18:42:03

cooperatives amb el seu municipi i participatives en les polítiques de joventut municipals. Ara és el
moment de orientar-los en el seu inici com a associació, facilitar als joves del municipi les condicions
per ser plenament ciutadans, amb capacitat per a construir i desenvolupar projectes vitals, i amb
capacitat de participació en projectes col·lectius
Donarem suport mitjançant la contractació directa, o a través de l’Associació o d’empresa externa,
de persones joves per realitzar activitats de dinamització comunitària, com poden ser tallers dirigits
a infants, activitats d’estiu, que potenciïn els espais públics municipals que són prou desconeguts
pels propis habitants.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

L’efecte primer que les polítiques de joventut han d’aconseguir és el d’ajudar als i les joves a
ser autònoms per poder decidir lliurement quin ha de ser el seu projecte vital. Es tracta, per
tant, d’assegurar les condicions perquè els joves siguin ciutadans de ple dret en el sentit que
tenen la possibilitat d’accedir als recursos que fan possible decidir sobre la pròpia vida.
En un context caracteritzat per un increment de les condicions de precarietat laboral i de
grans dificultats per poder accedir a un habitatge propi, els joves tenen avui trajectòries vitals
diverses i canviants, moltes vegades ben diferents de les trajectòries clàssiques de transició
al món del treball.
Es donen ara, per un costat, trajectòries de precarietat i desestructuració, i per un altre, el
que s’ha anomenat model d’aproximació successiva, caracteritzat per un context on les
opcions a triar són confuses i difícils, i en el qual el marge d’error és més aviat alt.
Aquest model porta associat un estil de vida en què la fase d’escolarització és molt llarga i
l’acumulació d’experiències laborals, sovint precàries, inacabable. Aquest tipus de construcció
del propi projecte vital, per poder ser fet en condicions de llibertat d’elecció, implica noves
necessitats d’informació i orientació, molt més complexes.
Calen, per tant, serveis on s’informi i s’orienti i que, a més, tinguin una clara interrelació amb
altres serveis d’assessorament especialitzat amb la finalitat d’oferir un servei integrat
d’informació, orientació i assessorament per facilitar als joves l’accés a la independència
personal.
I es fa especialment necessari un espai establert de trobada entre l’administració pública i el
jovent. Aquest ha de ser l’objecte principal d’aquest Pla Local, i a partir d’aquest encaix
sorgiran d’una manera exitosa els objectius que es proposen en aquest document.
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5.- DISSENY DE LES ACTUACIONS

L’efecte primer que les polítiques de joventut han d’aconseguir és el d’ajudar als i les joves a
ser autònoms per poder decidir lliurement quin ha de ser el seu projecte vital. Es tracta, per
tant, d’assegurar les condicions perquè els joves siguin ciutadans de ple dret en el sentit que
tenen la possibilitat d’accedir als recursos que fan possible decidir sobre la pròpia vida.
En un context caracteritzat per un increment de les condicions de precarietat laboral i de grans
dificultats per poder accedir a un habitatge propi, els joves tenen avui trajectòries vitals
diverses i canviants, moltes vegades ben diferents de les trajectòries clàssiques de transició al
món del treball.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Es donen ara, per un costat, trajectòries de precarietat i desestructuració, i per un altre, el que
s’ha anomenat model d’aproximació successiva, caracteritzat per un context on les opcions a
triar són confuses i difícils, i en el qual el marge d’error és més aviat alt.
Aquest model porta associat un estil de vida en què la fase d’escolarització és molt llarga i
l’acumulació d’experiències laborals, sovint precàries, inacabable. Aquest tipus de construcció
del propi projecte vital, per poder ser fet en condicions de llibertat d’elecció, implica noves
necessitats d’informació i orientació, molt més complexes.
Calen, per tant, serveis on s’informi i s’orienti i que, a més, tinguin una clara interrelació amb
altres serveis d’assessorament especialitzat amb la finalitat d’oferir un servei integrat
d’informació, orientació i assessorament per facilitar als joves l’accés a la independència
personal.
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5.a.- OBJECTIUS
OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1
Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les persones joves
en allò col·lectiu
Objectiu específic 1
Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que canalitzen
la participació de la gent jove.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Objectiu específic 2
Construir una estructura institucional i una administració accessible que faciliti la participació i
la incidència de totes les persones joves
Objectiu específic 3
Millorar i augmentar l’accés, la difusió i el consum cultural, impulsant la creació i la producció
cultural de les persones joves.
OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2
Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves.
Objectiu específic 1
Fomentar l’educació com a element generador d’oportunitats socials.
Objectiu específic 2
Incidir en el protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa.
Objectiu específic 3
Millorar l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves, incloent l’emprenedoria i el
treball autònom com a estratègies per a la millora de les seves oportunitats professionals i
d’emancipació
OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3
Promoure una vida saludable de les persones joves
Objectiu específic 1
Educar en la promoció de la salut entre les persones joves
Objectiu específic 2
Millorar el coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de salut
Objectiu específic 3
Augmentar la imatge social positiva de les persones joves
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5.b.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

El Pla Local de Joventut 2021-2026 incorpora la participació i implicació dels i les joves en totes
les decisions i totes les fases dels procés, des del propi disseny del Pla Local de Joventut, dels
programes i dels projectes, en la implementació i durant tot el procés en l’avaluació .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Tots els eixos d’actuació del Pla Local de Joventut 2021-2026 de l’Ajuntament de Benifallet
tenen com a objectiu estratègic facilitar als joves del municipi les condicions per ser plenament
ciutadans, amb capacitat de construir i desenvolupar projectes vitals, i amb capacitat de
participació en projectes col·lectius.
Però són sobretot els objectius i les mesures incloses en l’eix de participació les que han de
fer possible, de manera més directa, que els joves de Benifallet prenguin part activa en les
coses que els afecten. Participar com a ciutadans actius implica capacitat de decisió i
d’intervenció dels joves en tot allò que els afecta i, per tant, comptar amb capacitat de decidir
sobre tot allò que afecta directament o indirectament la pròpia vida i la vida de la col·lectivitat.
Cal tenir en compte, que la joventut de Benifallet manté una actitud molt positiva i proactiva
davant la participació i organització d’esdeveniments que es porten a terme al municipi.
L’Ajuntament dona tot el seu suport a les seves iniciatives, oferint les instal·lacions públiques
per desenvolupar les activitats, malgrat no poder contribuir econòmicament per manca de
recursos.
Un altre tret positiu del municipi és que ja compta amb una associació de joves, Associació de
Joves de Benifallet, la qual és la propulsora de les iniciatives sorgides entre els joves del
municipi. Per tot plegat, caldrà oferir el màxim suport a l’Associació mitjançant unes línies
d’actuació enfocades a mantenir aquest ambient participatiu i l’actitud emprenedora, recolzant
les seves iniciatives i ampliant la seva capacitat de decisió.
Nosaltres ens hem de comprometre a crear espais estables d’interlocució, fomentar
l’empoderament dels joves sobre el que s’ha de fer i s’ha de gastar (tot i que es necessita un alt
procés de maduració dins de l’administració per poder arribar a aquest estadi) i augmentar la
participació i implicació dels i les joves en totes les decisions i totes les fases dels procés tant del
pla, com dels mateixos dels programes, projectes, en les diferents fases de disseny, en la
implementació i en l’avaluació. D’aquest compromís sorgeix el següent objectiu estratègic, en la
mesura que avancem en aquesta primera fase d’assentament de les polítiques de joventut a nivell
de participació.
Els mateixos joves han demanat aquest com a objectiu primer en el PLJ, sempre treballant d’una
manera transversal en les actuacions.
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les persones joves
en allò col·lectiu

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Objectiu específic 1
Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que canalitzen
la participació de la gent jove i la incidència de totes les persones joves.

Objectiu específic 2
Millorar i augmentar l’accés, la difusió i el consum cultural, impulsant la creació i la producció
cultural de les persones joves.

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les persones joves
en allò col·lectiu

Objectiu específic 1
Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que canalitzen
la participació de la gent jove.

Actuacions

1. Contractació amb continuïtat la figura del tècnic de joventut per poder implementar el
Pla Local de Joventut en tota la seva extensió i amb la col·laboració participada del
jovent, així com poder reconduir aquest pla en cas que es produeixin canvis durant el
període d’actuació (socials, econòmics, estructurals...)
2. Creació d’espais d’interlocució diversos i complementaris amb els de base associativa
que permetin als joves no associats la possibilitat d’expressar les seves opinions i
demandes en relació amb l’administració municipal
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3. Elaboració d’una Agenda d’una programació regular de reunions temes d’interès que
permetin obtenir dades i opinions rellevants sobre la realitat dels joves de Benifallet i
la millora de les polítiques municipals de joventut.
4. Organització d’un sistema permanent de coordinació amb l’Associació de Joves de
Benifallet per garantir una participació rellevant en el disseny, l’execució i l’avaluació
de les polítiques municipals de joventut
5. Accés dels joves que volen a un habitatge disposin d’informació actualitzada i completa
en un únic servei, i puguin comptar amb orientació i assessorament especialitzats per
accedir a un habitatge propi, el major nombre possible d’habitatges de protecció de
lloguer, compra o rehabilitació.
Recursos

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Humans
Regidoria de Joventut
Tècnica de joventut
Referent de Garantia Juvenil

Espais

Econòmics

Oficina de Serveis a la Subvencions Direcció General
Joventut del Consell de Joventut, a través de
Comarcal
Consell Comarcal amb el
Contracte Programa: Tècnic
Servei d’Ocupació de Compartit, Tècnics Oficina
Catalunya.
Jove, Ajuts a activitats incloses
en el PLJ.
Subvencions Direcció General
de Joventut a entitats i
associacions.
Subvencions SOC a través del
programa de Garantia Juvenil.
Cofinançament amb el usuaris i
suport econòmic de
l’Ajuntament.

Descripció de les actuacions

L’Ajuntament de Benifallet desenvolupa accions específicament adreçades als joves del
municipi a partir de l’obertura serveis d’informació per a l’emancipació juvenil
En primer lloc es important la continuïtat la figura del tècnic de joventut per poder
implementar el Pla Local de Joventut en tota la seva extensió, així com poder reconduir
aquest pla en cas que es produeixin canvis durant el període d’actuació (socials, econòmics,
estructurals...), des d’aquest pla donarem suport al tràmit de la contractació perquè desenvolupi
les seves tasques de dinamitzador i responsable de joventut. Donarem i nformació i suport
en la gestió de la sol·licitud de convocatòria anual de subvencions a projectes d’entitats juvenils
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amb la finalitat d’aportar recursos a les associacions juvenils del municipi per al
desenvolupament d’activitats concretes, i no pas el seu funcionament ordinari, prioritzant
aquelles iniciatives associatives d’interès general.
Donarem suport a la dinamització comunitària en activitats d’oci i educació en el lleure
(espais públics, actuacions culturals/artístiques, suport entitats, promoció d’activitats
conjuntes).
Cedirem o ajudarem en els tràmits de la cessió de locals o espais d’equipaments municipals
a associacions juvenils del municipi per a realitzar activitats concretes o bé en la programació
anual d’activitats, tant en la seva gestió com amb el seu cofinançament.

Col·laborarem en el desenvolupament dels projectes de les entitats juvenils del municipi,
especialment en aquells espais on es dona coincidència d’objectius amb l’acció de
l’administració municipal. I treballarem en la creació d’un programa d’informació actualitzat
sobre els ajuts existents per a la rehabilitació d’habitatges per contribuir a la creació
d’habitatges dignes perquè els joves puguin remodelar les antigues cases del municipi.
L’augment desmesurat de preus que han experimentat en els darrers deu anys tots els
mercats de l’habitatge (tant el de compra com el de lloguer) i l’escassa oferta d’habitatge
amb protecció oficial, han portat, juntament amb l’alt grau de precarietat laboral de la
població jove, a una situació per a la majoria de joves de pràctica impossibilitat d’emanciparse i començar el seu projecte de vida autònom.

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 1

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les persones joves
en allò col·lectiu

Objectiu específic 2
Millorar i augmentar l’accés, la difusió i el consum cultural, impulsant la creació i la producció
cultural de les persones joves.

Actuacions

1.- Inclusió del coneixement de la cultura popular i de la història municipal de Benifallet entre els
joves del municipi.
2.- Potenciació de l’interès i l’actitud proactiva dels joves de Benifallet amb activitats de caire
cultural que estiguin estretament relacionades amb el lleure.
3.- Foment d’activitats de caire cultural que estiguin estretament relacionades amb la
música, premiant així l’interès i l’actitud proactiva dels joves de Benifallet
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Recursos
Humans
Regidor de Joventut
Tècnica de joventut
Referent de Garantia Juvenil

Espais

Econòmics

Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell
Comarcal
Servei d’Ocupació
Catalunya.

de

Subvencions Direcció
General de Joventut, a
través de Consell Comarcal
amb el Contracte
Programa: Tècnic
Compartit, Tècnics Oficina
Jove, Ajuts a activitats
incloses en el PLJ.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Subvencions Direcció
General de Joventut a
entitats i associacions.
Subvencions SOC a través
del programa de Garantia
Juvenil.
Cofinançament amb el
usuaris i suport econòmic
de l’Ajuntament.

Descripció de les actuacions
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Involucrarem directament als i les joves en el coneixement de la cultura popular i de la
història municipal de Benifallet. Les activitats culturals municipals es caracteritzen pels
seus productes típics de la zona, pel coneixement de la seva gastronomia i l’organització
de concerts, majoritàriament de caire popular, de joves grups de música coneguts
del territori.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Ajudarem a potenciar l’interès i l’actitud amb la promoció d’ activitats de caire cultural que
estiguin estretament relacionades amb el lleure com concursos, per premiar la participació
i la implicació del jovent.
Treballarem fomentant activitats de caire cultural relacionades amb la música, premiant
així l’interès i l’actitud proactiva dels joves de Benifallet en la organització de d’activitats
musicals i culturals, majoritàriament de caire popular, amb grups de música i teatre
coneguts del territori, a la vegada que col·laborarem en la creació d’un espai de
formació en música durant tot l’any per poder tenir un grup de música propi al municipi.
Posarem en valor el patrimoni natural, gastronòmic i cultural al jovent amb la creació de
actuacions que comportin la contractació dels serveis dirigit als joves que formin part
de les diferents entitats juvenils i associatives del poble, per organitzar i dinamitzar-ne
les activitats.
Per a tot això necessitem fer la cessió d’espais municipals d’interacció de joves per tirar
endavant els seus projectes tan aviat sigui possible, mentrestant es treballaran aquestes
activitats on-line quan es pugui mitjançant les xarxes.
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L’atur és una de les primeres situacions que preocupen tant al jovent del municipi com a la
població en general, i per tant també als seus polítics, tot i com hem comentat anteriorment en
la diagnosi, ens adonem que la manca de feina actualment no és un dels principals problemes
d’aquest col·lectiu, ja que la població aturada està molt per baix de la mitjana del Baix Ebre.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Les causes d’aquesta dissonància poden ser degudes a dos factor principals, un seria que hi ha un
atur real més elevat que no està donat d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya i per tant no hi ha
constància d’aquestes persones que no treballen. Per altra banda el fet que la precarietat dels
contractes existents, tant per tipus de contracte com per temporalitat d’aquests, creen un estat
d’incertesa que s’encomana, i dona un malestar general en quant al tema de l’ocupació que es
manifesta en una sensació de problema generalitzat augmentat per la situació actual.

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves.

Objectiu específic 1
Fomentar l’educació com a element generador d’oportunitats socials.
Objectiu específic 2
Incidir en el protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa.
Objectiu específic 3
Millorar l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves, incloent l’emprenedoria i el
treball autònom com a estratègies per a la millora de les seves oportunitats professionals i
d’emancipació
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves.

Objectiu específic 1
Fomentar l’educació com a element generador d’oportunitats socials.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Actuacions

1. Difusió de l’espai virtual amb eines i recursos per afavorir la complementarietat
entre estudis i feina, amb la finalitat que puguin iniciar el seu procés d’emancipació.
2. Ampliació de l’àmbit de difusió dels continguts informatius que ofereix l’Oficina Jove
de Treball, especialment del programa de Garantia Juvenil.
3. Organització d’activitats formatives en diferents formats, especialment referents a
temes sorgits de la participació juvenil.
4. Creació de programes municipals de formació laboral que ajudin a la inserció laboral
dels i les joves de Benifallet.

Recursos
Humans
Regidoria de Joventut
Tècnica de joventut
Referent de Garantia Juvenil

Espais

Econòmics

Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell
Comarcal
Servei d’Ocupació
Catalunya.

de

Subvencions Direcció
General de Joventut, a
través de Consell Comarcal
amb el Contracte
Programa: Tècnic
Compartit, Tècnics Oficina
Jove, Ajuts a activitats
incloses en el PLJ.
Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Cofinançament amb el
usuaris i suport econòmic
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de l’Ajuntament.
Descripció de les actuacions

Per a les persones joves els estudis són una de les qüestions més importants en aquesta
fase de la seva vida i un element fonamental en el seu procés per aconseguir una autonomia
personal plena. Assessorar en la presa de decisions, valorant les diferents alternatives que
hi ha per estudiar, ajustant-les al perfil personal de cada un i a la seva situació particular, és
una acció fonamental per facilitar la construcció del propi itinerari formatiu personal i
d’inserció laboral.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Aquestes actuacions es realitzaran mitjançant l’oferiment de cursos de formació vinculats
a les noves tecnologies, noves tendències i l’emprenedoria juvenil, dotant als i les joves
d’una altra perspectiva laboral i amb més sortides professionals.
També afegirem que els darrers anys han proliferat les actuacions dirigides a joves d’entre
16 i 29 anys per a la inserció laboral a través de la formació, amb la existència de programes
dirigits dels quals és força important que tot el jovent en sigui coneixedor, es tracta del
programa de Garantia Juvenil que engloba diferents actuacions, i que, sense deixar de banda
la formació reglada, hem de col·laborar amb la difusió com a opció interessant i atractiva.
Des del Pla Local afavorirem que els joves de Benifallet disposin d’informació i recursos
d’orientació i assessorament en relació l’oferta formativa reglada i no reglada existent per poder
decidir.

També hem d’integrar als joves en situació de risc social en la formació dirigida a la inserció
laboral per tal de facilitar que es reincorporin tant sigui a la formació reglada o no, o bé al món
laboral, facilitant l’orientació acadèmica per a la millora del nivell formatiu dels joves de Benifallet
Donarem suport des del consistori a la dinamització de reunions dirigides a la joventut en
d’orientació i assessorament formatiu
S’ha creat un espai de trobada entre l’administració i el jovent per accedir als serveis existents
tant a través d’espais web com presencials
Es difonen els programes d’inserció laboral existents basats en la formació dirigits als joves a
través de les xarxes que tenim a disposició
Existeix un espai d’informació virtual i presencial sobre l’actualitat en el món laboral i de formació
reglada i no reglada, junt amb un calendari de reunions informatives amb l’associació de joves
per interactuar en la creació de programes dirigits al jovent.
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves.

Objectiu específic 2
Incidir en el protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Actuacions
1. Difusió i manteniment de la borsa de treball per poder oferir feina als i les joves
que s’estiguin formant, que els permeti compatibilitzar la seva vida acadèmica
amb la laboral, en especial en feines temporals d’estiu i feines puntuals durant
la resta de l’any.
2. Difusió i informació sobre el servei online i presencial específic que permeti
afavorir les possibilitats de mobilitat i l’adquisició d’experiència laboral a
l’estranger per al jovent de Benifallet, vivint una experiència a nivell personal i
professional que doni un valor afegit al seu currículum.
Recursos
Humans
Regidoria de Joventut
Tècnica de joventut
Referent de Garantia Juvenil

Espais

Econòmics

Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell
Comarcal
Servei d’Ocupació
Catalunya.

de

Subvencions Direcció
General de Joventut, a
través de Consell Comarcal
amb el Contracte
Programa: Tècnic
Compartit, Tècnics Oficina
Jove Ajuts a activitats
incloses en el PLJ.
Cofinançament
amb
el
usuaris i suport econòmic
de l’Ajuntament

Descripció de les actuacions

Cal tenir en compte, però, que al municipi de Benifallet s’ofereix educació bàsica fins als 11
anys, per tant les mesures que pot oferir en matèria d’educació aniran enfocades a
l’assessorament més que al disseny de polítiques, ja que són els municipis de Roquetes, on
es troba l’Institut, i Tortosa, on està la Universitat, on realment caldrà implantar polítiques
que acompanyin els estudis de formació secundària i superior. Tot i això, des de la Regidoria
de Joventut es vol adquirir una actitud proactiva per tal de motivar als joves del municipi
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en la seva formació, especialment, els que es troben a l’atur.
Implementarem una borsa de treball per poder oferir feina als i les joves que s’estiguin
formant, que els permeti compatibilitzar la seva vida acadèmica amb la laboral, en especial
en feines temporals d’estiu i feines puntuals durant la resta de l’any, especialment aprofitant
els recursos naturals de les Coves i el riu com a promotor d’ocupació orientada al turisme.
Es contractaran joves per a dinamització comunitària en activitats d’oci i educació en el lleure
d’activitats de dinamització comunitària, com poden ser tallers dirigits a infants, activitats d’estiu,
que potenciïn a la vegada els espais públics municipals que són prou desconeguts pels propis
habitants.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

També hem d’afavorir les possibilitats de mobilitat i l’adquisició d’experiència laboral a
l’estranger per als joves de Benifallet a partir del servei específic que s’ofereix al territori
des d’Obre’t Ebre, augmentant les possibilitats de mobilitat i l’adquisició d’experiència
laboral a l’estranger per als joves, que permet viure una experiència a nivell personal i
professional que doni un valor afegit al seu currículum.
Es farà difusió des de les xarxes del consistori del tauler virtual amb la informació dels serveis
d’informació i assessorament laboral.
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 2

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral de les persones joves.

Objectiu específic 3
Millorar l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves, incloent l’emprenedoria i el
treball autònom com a estratègies per a la millora de les seves oportunitats professionals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Actuacions

1. Assessorament gratuït i acurat per a la presa de decisions respecte al propi itinerari
d’inserció laboral al jovent del municipi
2. Creació d’una taula local de coordinació de polítiques d’ocupació juvenil amb
participació de totes les administracions implicades.
3. Vinculació amb els programes d’inserció laboral per a Joves impulsats des de Consell
Comarcal del Baix Ebre amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Recursos
Humans
Regidor de Joventut
Tècnica de joventut
Referent de Garantia Juvenil

Espais
Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell
Comarcal
Servei d’Ocupació de
Catalunya.

Econòmics
Ajuntament de Benifallet
Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Direcció General de
Joventut
Consell Comarcal del Baix
Ebre

Descripció de les actuacions
L’activitat econòmica més desenvolupada al municipi, es a dir, on es contracta més
personal és la relacionada amb el sector serveis i la construcció. Tot i que destacaríem
que el sector serveis cada cop està més en alça i pot propiciar una possible sortida
laboral entre els joves.
Des del Pla Local de Joventut realitzarem assessorament gratuït i acurat per a la presa
de decisions respecte al propi itinerari d’inserció laboral al jovent del municipi: Davant
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la situació d’haver de decidir quin itinerari seguir en el present i futur, donarem les eines
necessàries, i també a través de la informació directa sobre al situació actual i previsions
futures del mercat laboral i els espais d’ocupació regents, i en alça. També s’ajudarà a
preparar un itinerari personalitzat segons els coneixements i les habilitats de la persona
en qüestió.
S’oferirà un dispositiu estable d’assessorament físic i virtual, a través de jornades, tallers,
espai setmanal, espai web de consulta i altres que s’elaboraran durant la implementació
del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Es proposarà la creació d’una taula local de coordinació de polítiques
d’ocupació juvenil amb participació de totes les administracions implicades, per poder
treballar d’una manera transparent i participativa s’ha de crear una taula de coordinació
on siguin presents tots els agents que actuarà com a nexe entre el Servei de Treball del
Consell Comarcal del Baix Ebre i el col•lectiu jove del municipi, per tal de facilitar l’accés
al treball o a la formació laboral.
En quant a la formació no reglada, al municipi no existeix cap acadèmia ni centre de
formació ocupacional, continuant amb els desplaçaments per a les activitats formatives,
excepte quan es realitza alguna formació a les instal•lacions municipals, sempre
promogut des de l’administració pública o a través d’alguna entitat o associació, per
tant és necessària la vinculació amb els programes d’inserció laboral per a Joves
impulsats des de Consell Comarcal del Baix Ebre amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

En quant a Salut en els darrers anys, des del Departament de salut, ha estat treballant en la lluita
contra la malaltia i la promoció de la salut de les persones: guarir (activitats mèdiques dirigides a
curar els individus que ja han patit danys de salut), prevenir (actua sobre la causa de la malaltia
per tal evitar que s’arribi a produir) i promoure la salut (capacitar la població perquè sàpiga com
tenir cura de la seva salut i evitar caure malalta). Amb aquesta visió es treballen per als joves
diferents problemàtiques: el consum de risc d’alcohol (amb valors similars a l’any 1994), el consum
de tabac (que ha disminuït les Terres de l’Ebre) la pràctica de conductes de risc (destaquen pel
bon estat de salut de la població jove, conductes vinculades amb l’oci nocturn, ja que són
considerades com un element imprescindible per gaudir del temps de lleure. En aquest sentit,
atesa la necessitat de la majoria de joves dels municipis com Benifallet de desplaçar-se per motius
d’oci, es considera habitual conduir havent consumit alcohol o altres estupefaents. També les
conductes relacionades amb la sexualitat (el nivell de coneixement de mètodes preventius és
elevat, encara que són temes a recordar), noves addiccions al joc i a les noves tecnologies
(Internet, xarxes socials, telefonia mòbil o videojocs) i la violència de gènere (una de cada tres
persones afirma conèixer alguna víctima).
En aquest moment la salut ha estat marcada per l’impacte de la COVID-19. L’afectació directa de
la pandèmia és menor entre les persones joves, tot i que les afectacions indirectes sobre la salut
de les persones joves relacionades amb la pandèmia son principalment a través d’un empitjorament
de la salut mental deguda principalment a dos factors: l’econòmic i les restriccions a la mobilitat,
que augmenten la tristesa i l’angoixa.

OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3

Promoure una vida saludable de les persones joves

Objectiu específic 1
Educar en la promoció de la salut entre les persones joves
Objectiu específic 2
Millorar el coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de salut
Objectiu específic 3
Augmentar la imatge social positiva de les persones joves
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3

Promoure una vida saludable de les persones joves

Objectiu específic 1
Educar en la promoció de la salut entre les persones joves

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Actuacions

1. Designació d’un espai referent que faciliti l’orientació mitjançant la informació i
l’assessorament en temes de salut per a la millora de la qualitat de vida dels joves de
Benifallet.
2. Difusió dels espais d’informació virtual i presencial on s’imparteixin temes dirigits a la
salut en les seva vessant d’educació i prevenció.
3. Organització de sessions que tractin temes de salut i saludables, impartits per
professionals de la matèria i que permetin als i les joves participar activament amb
debats o fòrums. Especialment lligat al tema de la Covid-19 i les seves conseqüències.
4. Creació d’un protocol per donar al col·lectiu jove en matèria de salut a través d’una
campanya de comunicació, de manera que el Centre d’Atenció Primària de Benifallet
sigui el punt d’informació al municipi, i a la vegada donant a conèixer l’Oficina Jove per
poder accedir amb els temes de salut

Recursos
Humans

Tècnica de joventut

Econòmics
Subvencions Direcció General
de Joventut, a través de
Consell Comarcal amb el
Contracte Programa: Tècnic
Compartit, Tècnics Oficina
Oficina de Serveis a la
Jove, Ajuts a activitats incloses
Joventut del Consell Comarcal en el PLJ.

Referent de Garantia Juvenil

Servei d’Ocupació de
Catalunya.

Regidor de Joventut

Espais

Subvencions Direcció General
de Joventut a entitats i
associacions.
Subvencions SOC a través del
programa de Garantia Juvenil.
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Descripció de les actuacions
Durant aquest període es crearan espais físics i virtuals a traves dels que arribarem a tothom que
tingui interès per temes relacionats amb la salut, des de la vessant d’hàbits saludables.
A traves de l’educació en la salut, iniciat amb la difusió, informació i formació, podem iniciar un
espai referent que faciliti l’orientació mitjançant la informació i l’assessorament en temes de
salut per a la millora de la qualitat de vida dels joves de Benifallet, aquest espai ha de ser tant
virtual i presencial, on s’imparteixin temes dirigits a la salut en les seva vessant d’educació i
prevenció.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Informarem i donarem accés a sessions que tractin temes de salut i saludables, impartits
per professionals de la matèria i que permetin als i les joves participar activament amb
debats o fòrums, crearem un protocol per donar al col·lectiu jove en matèria de salut, donarem
a conèixer l’Oficina Jove per poder accedir amb els temes de salut a través de sessions dirigides
a aquesta finalitat
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3
Promoure una vida saludable de les persones joves

Objectiu específic 2
Millorar el coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de salut

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Actuacions

1. Promoció d’uns hàbits de vida saludables, fomentant les activitats esportives entre
els joves de Benifallet a través de la Via Verda.
2. Creació d’un projecte d’hàbits saludables amb la promoció de l’esport, que convida
als joves del municipi a realitzar diferents sortides pel territori, amb bicicleta,
caminant, fent acampades o anant d’excursió

Recursos
Humans
Regidoria de Joventut
Tècnica de joventut
Referent de Garantia Juvenil
Associació Joves

Espais

Econòmics

Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell Ajuntament de Benifallet
Comarcal
Direcció General de Joventut
Copagament privat
Servei d’Ocupació de
Catalunya.

Descripció de les actuacions
Seguint amb la metodologia de la difusió per promoure hàbits de vida saludables,
fomentarem les activitats esportives entre els joves de Benifallet a través de la Via Verda,
espai que passa pel mateix municipi. Amb el suport de les entitats locals i supramunicipals
organitzarem activitats esportives, convidant als joves del municipi a realitzar diferents
sortides pel territori, amb bicicleta, caminant, fent acampades o anant d’excursió.
També buscarem al manera d’utilitzar la Via Verda i l’Estació com espais freqüentats pels
joves per realitzar activitats esportives, i de l’Ajuntament farem difusió de les activitats
esportives organitzades pel i des del jovent .
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OBJECTIUS ESTRATÈGIC 3

Promoure una vida saludable de les persones joves

Objectiu específic 3
Augmentar la imatge social positiva de les persones joves

Actuacions

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

1. Promoció d’activitats en l’àmbit de la millora de la salut organitzades i incentivades pel
jovent
2. Participació directa del jovent en les activitats esportives i de promoció de la salut
organitzades des de l’àmbit institucional o privat extern al municipi

Recursos
Humans
Regidor de Joventut
Tècnica de joventut
Referentde Garantia Juvenil

Espais
Oficina de Serveis a la
Joventut del Consell
Comarcal

Econòmics
Ajuntament de Benifallet
Direcció General de Joventut
Copagament privat

Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Descripció de les actuacions
És molt important la creació d’hàbits saludables, i també ho és que tota l’activitat que realitzen
en aquesta vessant sigui visualitzada des de l’exterior com una actitud positiva i un canvi
important dels joves, on el centre d’interès es vegi reflectit cap a una manera de fer diferent,
amb una imatge social de la persona jove positiva, amb ganes de millorar, saludable i que aporta
a la societat unes dinàmiques que ajuden a la millora del municipi, creant activitats, fent esport,
participant amb jornades de salut, etc.
Col·laborarem en projectes que convidin als joves del municipi a realitzar diferents sortides
pel territori, anant amb bici, fent acampades, o anant d’excursió caminant, com pot ser la
Cursa anual del Pastisset.
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5.c.- CALENDARI DE TREBALL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Els cronogrames de cada àmbit d’actuació mostren tres tipus d’accions: la diagnosi, el
disseny, la implementació i, paral·lelament l’avaluació al llarg de tot el procès . Cadascun
dels apartats estarà diferenciat per un color. Així doncs, la llegenda serà la següent:

2021
Creació d’un
sistema
permanent de
coordinació amb
l’Ajuntament per
participar amb les
polítiques de
joventut
municipals
Resolució
d’espai de
trobada entre
components de
l’Associació de
joves i
components del
consistori
municipal i
calendari de
reunions.

2022

2023

2024

Implementació d’un sistema permanent de coordinació amb l’Ajuntament per
participar amb les polítiques de joventut municipals

Avaluació final
del Pla Local
de Joventut

Avaluació i millora del sistema de coordinació amb l’Ajuntament per participar
amb les polítiques de joventut municipals

Assessorament a l’entitat juvenil i als joves que ho sol·licitin
Contractació de joves per a dinamització comunitària en activitats d’oci i educació en el lleure.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2021-2024
Seguiment contractació tècnica joventut compartida
Implantació d’espais interlocució amb joves
Elaboració agenda amb programació regular
Organització sistema coordinació amb joves
Creació servei suport a l’habitatge jove
Inclusió en cultura popular
Potenciació d’activitats culturals per a joves
Foment d’activitats relacionades amb música
Creació d’espai d’inici del procés d’emancipació
Ampliació de difusió programes d’ocupació
Organització activitats formatives
Creació programes formació laboral
Actualització i manteniment borsa de treball
Accés al servei online de mobilitat laboral
Assessorament gratuit itinerari inserció laboral
Creació taula local polítiques d’ocupació juvenil
Vinculació programes inserció laboral comarcals
Designació espai referent millora qualitat vida
Creació espai virtual salut: educació i prevenció
Organització sessions sobre salut i hàbits
Informació protocols Covid 19
Promoció d’habits saludables, activitats esportives
Creació d’activitats saludables: esport i natura
Promoció d’activitats-salut incentivades pel jovent
Participació jove en activitats externes al municipi

Gn Fb Mç Ab Mg Jn Jl

Ag St Oc Nv Ds

L’Avaluació, tot i tenir punts calents durant el procés de cada actuació, es durà a terme en cada
fase de diagnosi, disseny i implementació, ja que es tracta d’una fase transversal.
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5.d.- RECURSOS:
ECONÒMICS: PLA DE FINANÇAMENT, DESPESES I INGRESSOS INTERNS I EXTERNS
El darrers anys s’ha destinat a polítiques de joventut ja sigui directament des de l’Àrea de Joventut,
com des d’altres Àrees de l’Ajuntament i des d’altres institucions i entitats, interdepartamentalment,
interinstitucionalment un total de 81.600 euros, ja que treballem transversalment amb altres
col·lectius. Tenim en compte les activitats més representatives a nivell municipal. El pressupost
d’aquest anys és de 42.000 euros menys que el pressupost del darrer pla Local, l’any 2016.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

PRESSUPOST 2021
Personal Laboral Turisme

46600

Organització festes Populars

15000

Organització Jornades Culturals I gastronòmiques
Programa Garantia Juvenil
Pressupostos participatius (infància I adolescència)
Ajuts emergència social
Total

2000
11000
5000
2000
81600

HUMANS
Els recursos humans del municipi de Benifallet s’han obtingut gràcies a la informació facilitada
per la web del consistori, que ha estat contrastada amb una de les webs oficials de la
Generalitat de Catalunya, Municat, base de dades dels municipis i comarques del país i pel
mateix personal de l’Ajuntament,
L’Ajuntament de Benifallet es compon per:
L’Alcaldia, 1ra i 2a tinences d’alcaldia i regidories.
Les regidories existents són:
•
•
•
•
•

Participació Ciutadana
Cultura
Esports
Promoció Econòmica
Polítiques de Gènere
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei Social i Família
Ocupació i Formació
Atenició a la Dona
Hisenda
Personal
Governació
Salut
Medi Ambient
Obre Públiques
Urbanisme
Memòria Històrica
Educació
Festes
Oci
Joventut

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Encara que tots col·laboren amb diferents tasques i que es donen suport en cada projecte.
L’avaluació del Pla Local de Joventut de Benifallet és responsabilitat del Regidor de Joventut
de l’Ajuntament, s’esmenta la necessitat de tenir la col·laboració de la tècnica de joventut per
desenvolupar les accions dissenyades en aquest pla, així com la posterior revisió i avaluació
d’aquestes.
Els recursos humans dels que disposa l’Ajuntament són força limitats, això no permet dedicar
una regidoria exclusivament a Joventut, per aquest motiu, la Regidoria que s’encarrega
d’aquesta àrea també ho fa d’altres, amb la qual cosa, el seu responsable polític comparteix
la tasca de seguiment del pla amb altres tasques del municipi.

76

Transcripció del decret número 2021-0000017 de l'ens Ajuntament de Benifallet signat per: Mercè Pedret Ramos - DNI *** (SIG) en data: 09/03/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Secretaria el dia 09/03/2021 a les 18:42:03

INFRAESTRUCTURALS, ESPAIS FÍSICS EXCLUSIUS O PARCIALMENT DESTINATS AL JOVENT
En quant a infraestructures, segons les dades que ofereix la web del consistori, contrastades
amb la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya, gencat.cat, referent a equipaments locals,
el municipi de Benifallet disposa dels següents espais:
Infraestructurals
Segons les dades que ofereix la web del consistori, contrastades amb la pàgina oficial de la
Generalitat de Catalunya, gencat.cat, referent a equipaments locals, el municipi de Benifallet
disposa dels següents espais:
• Ajuntament, actualment ocupa la planta baixa, des de gener de 2016.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

• Oficina Municipal de Turisme, Servei de Telecentre (tancat el moment de realitzar el present
PLJ)
• BIBLIOTECA MUNICIPAL SANTIAGO RUSIÑOL I CENTRE D'INTERPRETACIÓ TOMÀS PASCUAL:
espai on s’ha habilitat un centre d’informació turística des d’on s’orienta al visitant als recursos
existents al municipi: coves de les meravelles, llagut, poblat ibèric, balneari de Cardó i ruta de les
ermites.
• Edifici Convent: Consultori mèdic, Associacions, sala polivalent de formació Casal Municipal:
Sala polivalent. Com es pot comprovar, hi ha tot un seguit d’ instal·lacions que es troben
ubicades en aquest centre del municipi. Aquest edifici, al que es coneix com el Convent,
es tracta d’una construcció històrica, d’estil gòtic, on s’ubiquen moltes entitats. En aquest
sentit, l’Associació de Joves també té un espai cedit on desenvolupar les seves activitats.
•
•
•
•
•
•
•

Col·legi Públic CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella
Llar d’infants
Edificis i instal·lacions esportives
Piscines Municipals
Camp Municipal de Futbol
Pista d’estiu
Altres construccions:
2 Parcs infantils
Parc de Salut per a la gent gran
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6.- SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació de les polítiques de joventut és necessària per constatar si s’han assolit els
objectius plantejats amb els recursos previstos, així com per conèixer de primera mà si el PLJ
ha tingut l’efectivitat prevista en el moment del disseny i de la planificació.
L’avaluació és una eina necessària per fer visible la feina feta, per veure i comprovar si les
coses han canviat després de la intervenció i, a més, recull els mèrits i mostra els punts que
cal reforçar o reorientar. Per realitzar una correcta avaluació, tant del PLJ així com de les
mesures i actuacions dissenyades, es crearà una Comissió d’Avaluació, en la que hi participaran
representants polítics, amb la presència del Regidor de Joventut, tècnics, amb el tècnic de
joventut, i juvenils, amb el representant de l’Associació de Joves, per part de la seva
presidència, i amb representació de cada entitat del municipi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

AVALUACIÓ DE LES MESURES
Des de la Regidoria de Joventut es realitzarà anualment un informe descriptiu amb els resultats
de les activitats portades a terme amb la participació directa de la joventut del municipi.
L’informe inclourà suggeriments i comentaris sobre els programes i actuacions. Aquest informe
es presentarà a la Regidoria de Joventut per ser estudiat i debatut. D’aquí en podran sorgir
noves propostes, possibles canvis de plantejament de les actuacions, i també es podrà donar
resposta a noves necessitats detectades.

VALORACIÓ DEL CONJUNT DEL PLJ A TRAVÉS DELS OBJECTIUS
Aquesta valoració es realitzarà anualment tenint en compte l’avaluació de les actuacions i es
centrarà en:

Avaluació de les necessitats
En primer lloc s’avaluarà el disseny de cada projecte abans de la publicació de les bases anuals,
per corroborar que s’adapten als objectius i a les necessitats de la realitat del moment.
Coherència dels objectius amb el diagnòstic.
Necessitat d’adaptació dels objectius a la realitat.
Valoració de la coherència de les actuacions per assolir els objectius i la seva adaptació a la
realitat actual.

Avaluació de la implementació
En el moment de realització, s’avaluarà l’aplicació de la manera expressada al Pla Local de
Joventut, la seva coherència amb el compliment dels objectius i les actuacions derivades
d’aquests
Al finalitzar de cada actuació es realitzarà una avaluació final que s’adjuntarà a la memòria
final de justificació.
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Comptarem amb indicadors que permetin valorar cada un dels programes i revisats els
resultats, assenyalarem si s’assoleixen tots els objectius, i si no s’assoleixen, hem d’indicar quin
és el motiu.
Els indicadors ens permetran detectar que alguna de les actuacions no funciona o si no es pot
assolir algun objectiu, llavors estudiarem la possibilitat de modificar o anul·lar les actuacions que
no funcionin.
Els indicadors analitzats estaran relacionats amb el número de participants a les activitats, el
número de trobades i reunions entre diferents estaments i representants, polítics, tècnics i juvenils.
Treballarem en la creació espais estables de trobada

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 88968E6AAA2A4AE582B38A0822919A44 i data d'emissió 09/03/2021 a les 18:56:23

Valorarem l’existència d’aspectes qualitatius que no recullen els indicadors però que cal tenir en
compte.
Mesurarem l’impacte de les actuacions dissenyades a partir d’enquestes elaborades per aquesta
funció i mesurarem el grau de satisfacció dels joves de Benifallet en referència a les mesures
implantades.

Avaluació de la metodologia
•

Valorarem si el PLJ es porta a terme tal i com s’havia dissenyat.

•

Estudiarem si es realitza correctament el treball transversal entre serveis.

•

Valorarem la comunicació amb altres institucions, si és o no fluïda.

•

Considerarem la comunicació i coordinació amb les entitats del municipi, si és o no
fluïda.

•

Valorarem si els joves participen en el desenvolupament i la implementació d’activitats.

•

Considerarem si la Regidoria de Joventut i les reunions amb experts i tècnics
compleixen les seves funcions.

El model d’informe que utilitzarem per a l’avaluació ens mesurarà l’eficiència, l’eficàcia i
l’efectivitat de cada projectes, de manera que tindrem mesurat costos, recursos,
transversalitat, Interdepartamentalitat, temporització, percentatges d’objectius complerts i
els indicadors d’avaluació per a cada projecte que ens portaran a una visió global del pla,
anant de la microavaluació a la macroavaluació.
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Informe d’avaluació Pla Local de Joventut de Benifallet

Programa:

Nom de la
l’avaluació:

persona

que

realitza

Àmbit de gestió:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Projecte:
Responsable
de Gestió i altres agents implicats:

EFICIÈNCIA
(Hem optimitzat els recursos existents?)

Costos, recursos: pressupostaris, humans, etc., transversalitat, Interdepartamentalitat

EFICÀCIA
(Hem arribat als resultats esperats?)

Temporització. Percentatges d’objectius complerts.

EFECTIVITAT
(Hem arribat als resultats esperats amb els recursos optimitzats?) Indicadors d’avaluació

DOCUMENTACIÓ ANNEXA
Qüestionaris participants

NO

SI

Valoracions altres agents

NO

SI

MILLORES
DocumentacióAPLICABLES

NO

SI

SIGNATURA

DATA
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La propera actualització del Pla Local de Joventut es portarà a terme el 2025, en aquell
moment es tornarà a fer un anàlisi de la realitat del moment, una realitat canviant que
possiblement transformarà les prioritats del document que es té a les mans.
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