ACTA 01/2019 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS
Presidenta
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta

MEMBRES EXCUSATS
Andreu Falcó, Daniel – Vice-president 1r
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident 2n

Consellers:
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè
Adell Moragrega, Enric
Bertomeu Río, José Emilio
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Merlos Borrul, Roser
Moreso Gisbert, Teresa
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Roig Montagut, Enric
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 25 de gener de 2019, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, els
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la
sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de la Presidenta
del Consell, Sra. Sandra Zaragoza Vallés, de data 22 de gener de 2019, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2n. Donar compte de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau, de l’increment retributiu als empleats públics per aplicació de
l’article 3 del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic
4t. Moció d'Entesa per instar a la generalitat a la reducció del 30% de les taxes
universitàries del nostre país
5è. Moció de rebuig al projecte del macro abocador que es pretén construir al municipi
de Riba-roja d’Ebre
6è. Moció per la defensa i protecció del sector citrícola europeu
7è. Moció sobre la reclamació en relació a la revisió i modificació de l’iva aplicable a la
compra d’instruments musicals
8è. Moció per reconèixer la pràctica de l’esport a persones amb discapacitat
9è Proposta de la Presidència de suport al manifest del Síndic de Greuges en ocasió
del judici en la causa especial 20907/2017
10è. Propostes d’urgència
11è. Torn obert de control, precs i preguntes

Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental
comprova l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i,
atès que és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta anterior pel fet que s’ha distribuït
prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 23
consellers comarcals presents, l’acta 12/2018 de la sessió ordinària de data 28 de
desembre de 2018
PUNT 2n. Donar compte d’altres de resolucions de presidència
Nom

Resum
Expedient
Expedient 2556/2017 -- RESOL RP 004 19 Rosa Ana
RP 2019-0006 Fabra Llambrich baixa voluntària educadora EAIA 31 01 2556/2017
2019.
RP 2019-0005

Expedient 2413/2018 RESOL RP 008 19 Cristina Giron
2413/2018
modificació contracte Enfeina't 2018
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Expedient 108/2019 RESOL RP 005 19 Meritxell Baiges
108/2019
modificació jornada 21 01 2019.
Expedient 191/2018 RESOL RP 003 19 Marta Zaragoza
RP 2019-0003
191/2018
baixa voluntària educadora EBASP 31 01 2019.
RP 2019-0004

Expedient 109/2019 -- Ampliació contracte treballadora
social Ebasp Nuria Vidal Ferrando a partir del 14-01-2019
RP 2019-0002
109/2019
per substituir reduccions de jornada de Pilar Juarez,
Immaculada Zafra i Yolanda Sánchez.
Contractació laboral, per obra o servei determinat, d'Alba
RP 2019-0001 Panisello Cabrera com a Project Manager del PECT, a 1822/2018
partir del 14-01-2019. Jornada del 50%.
RP 2018-0331
RP 2018-0330
RP 2018-0329
RP 2018-0328
RP 2018-0327

Expedient 2827/2018 -- PRESTACIONS D'URGÈNCIA
SOCIAL ANY 2018. 6a ADJUDICACIÓ. -Expedient 2830/2018 -- BANKIA - OPERACIÓ
TRESORERIA CURT TERMINI 300.000 € -Expedient 2574/2018 -- Ajuts Urgència Social per
subministraments 2on semestre 2018 -400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 2721/2018 -AVAL Pòlissa de crèdit Baix Ebre Innova SL -Expedient 2812/2018 -- 9è expedient de modificació crèdits
Pressupost 2018 --

Expedient
2829/2018
RP 2018-0326 funcionaris intervenció
interventora accidental.

2827/2018
2830/2018
2574/2018
2721/2018
2812/2018

-Atorgament
productivitat
durant baixa per IT de la 2829/2018

Expedient
2790/2018
-Gratificacions
serveis
2790/2018
extraordinaris any 2018 personal laboral EBASP I SIS -Expedient
2790/2018
-Gratificacions
serveis
RP 2018-0324
2790/2018
extraordinaris any 2018 personal laboral EAIA i SIFERP 2018-0325

Expedient 1375/2018 -- Atorgament gratificacions al
RP 2018-0323 personal per assistència a fires comarcals, segon semestre 1375/2018
2018
Expedient 2492/2018. Contractació 5 peons, temporalment
a jornada completa, per al desenvolupament del programa
RP 2018-0322
2492/2018
Treball i Formació, expedient 2018-PANP-12-SPOO00061, del 28-12-2018 al 27-12-2019.
Expedient 2492/2018. Contractació d'un peó, temporalment
a jornada completa, per al desenvolupament del programa
RP 2018-0321
2492/2018
Treball i Formació, expedient 2018-PRGC-12-SPOO00061, del 28-12-2018 al 27-12-2019.)
Expedient 2492/2018. Contractació 3 conserges,
temporalment a jornada completa, per al desenvolupament
RP 2018-0320
2492/2018
del programa Treball i Formació, expedient 2018-DONA12-SPOO-00061, del 28-12-2018 al 27-12-2019.)
RP 2018-0319

Expedient 2842/2018 RESOL RP 188 18 Cristina Maigí
2842/2018
tècnica referent Programa Ocupació Juvenil 28 12 2018.
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Expedient 2651/2018 -- PRESTACIONS D'URGÈNCIA
2651/2018
SOCIAL ANY 2018. 5a ADJUDICACIÓ. -Expedient 2773/2018 RESOL RP 179 18 Agustina Angullo
RP 2018-0317
2773/2018
modificació jornada 01 01 2019
Expedient 2585/2018 - RESOL RP 180 18 Flora Masip
RP 2018-0316
2585/2018
prospectora Programa 30 Plus 02 01 2019
RP 2018-0318

RP 2018-0315

Expedient 2382/2018 RESOL RP 182 18 Cristina Bertomeu
2382/2018
ampliació jornada i durada Programa UBICAT 01 01 2019

RP 2018-0314

Expedient 2492/2018 RESOL RP 186 18 Joan Ventura
2492/2018
modificació durada contracte fins 31 12 2019.

650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- S0811001G
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
RP 2018-0313
1580/2018
S0811001G Departament de Salut -- Gestió Instal·lacions
juvenils 2018 -650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- S0811001G
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
RP 2018-0312
1580/2018
S0811001G Departament de Salut -- Gestió Instal·lacions
juvenils 2018 -RP 2018-0311

Expedient 2857/2018 RESOL RP 185 18 Eva Llambrich
2857/2018
modificació jornada 01 01 2019.

650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- S0811001G
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
RP 2018-0310
1580/2018
S0811001G Departament de Salut -- Gestió Instal·lacions
juvenils 2018 -650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- S0811001G
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
RP 2018-0309
1580/2018
S0811001G Departament de Salut -- Gestió Instal·lacions
juvenils 2018 -Expedient 2747/2018 RP 184 18 Carme Samper interinitat
2747/2018
vacances monitores tpt adpt 27 12 2018
Expedient 2237/2018 RESOL RP 187 18 Cristina Maixí
RP 2018-0307
2237/2018
baixa voluntària educadora SIS 24 12 2018.
RP 2018-0308

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2506/2018 -- Múltiples
RP 2018-0306 interessats -- COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS 2506/2018
DE MENJADOR, CURS 2018-2019 -RP 2018-0305

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2802/2018 -- AJUTS
2802/2018
LLIBRES I/O MATERIAL CURRICULAR, 1a adjudicació --

Expedient 1199/2018 -- Modificació durada contractes dels
tècnics que desenvolupen el projecte Treball 7 Comarques,
RP 2018-0304
1199/2018
Baix Ebre Avant, per tal d'executar el projecte 2018-2019
Expedient T7C-03/18.))
100 SECRETARIA -- DECLARACIO BE NO UTILITZABLE
1737/2018
VEHICLE T-6833-AN - FORD TRÀNSIT -Expedient 2758/2018 - Concertació operació de tresoreria
RP 2018-0302
2758/2018
CaixaBank 2019 -RP 2018-0303
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Expedient 2769/2018 -- 40928198C JOSEP SALVADOR
AZNAR BRULL, 40923937Z ELVIRA FIGUERES
RP 2018-0301 VALLDEPEREZ, 47823731S TÀNIA VALLS FOSCH -- 2769/2018
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL AREA D'ACTIVACIÓ
ECONÒMICA I OCUPACIÓ --

PUNT 3r- Aprovació, si s’escau, de l’increment retributiu als empleats públics per
aplicació de l’article 3 del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Presenta el punt la Sra. Sandra Zaragoza, Presidenta del Consell Comarcal del Baix
Ebre
El Sr. Roig demana intervenir per dir el següent:
I votarem a favor perquè aquest dictamen suposa el compliment del Decret aprovat pel
govern de progrés socialista que suposa un increment del sou dels funcionaris i
treballadors del sector públic d’aquest ens.
Tot i això, permeti’m que els digui que sembla lamentable que aquest plenari
únicament porti a aprovació aquest punt ordinari, que és per donar compliment a nou
Decret, perquè si no fos així i no fos per les mocions que han presentat els grups
comarcals, aquest ple no hauria tingut cap sentit.
Això denota, una vegada més, la inoperància, immobilisme, inactivitat i desgovern
d’aquest ens.
I dic desgovern perquè en la seva manca de previsió a l’hora d’aprovar el pressupostos
han fet que, a diferència del pressupost de 2018, que ja estava en vigor el dia 1 de
gener, el pressupost de 2019 encara no estigui en vigor ja que es va publicar el passat
11 de gener.
Ja els vam dir al ple del pressupost que no ho havien fet bé. Que no podíem aprovar
els seus pressupostos perquè estaven mancats de transparència, no eren creïbles i no
responien a la realitat de l’ens.
I estem al primer ple de l’any i ja tenim la primera conseqüència de la seva mala gestió,
l’aprovació d’un dictamen que se salva per la campana.
Perquè d’acord amb l’informe d’intervenció:
Com que el pressupost està prorrogat només hi ha consignació per a la nòmina de
gener per incloure l’increment del 2,25%, cosa que no va passar amb el pressupost de
2018.
Com no van preveure la partida destinada al fons de contingència ja veurem si poden
fer front a l’increment salarial addicional del 0,25%. Això vol dir que al final del primer
semestre potser caldrà fer una modificació pressupostària per assumir aquesta
despesa.
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Si. Estem al gener i ja estem parlant de modificacions pressupostàries! I tot per la seva
manca total de previsió.
Tot i això, votarem a favor pel bé dels treballadors i perquè suposa un compliment d’un
decret socialista que els beneficia.
A l’igual que altres decrets aprovats aquesta setmana al Congrés i que suposen, entre
altres, una pujada de les pensions, una bateria de mesures previstes del Govern per
millorar els ingressos de la Seguretat Social i la protecció dels autònoms, la pujada de
sous dels empleats públics, o la devolució de l'IRPF de les prestacions per paternitat i
maternitat a empleats públics.
Un increment de salari que beneficia a 2,5 milions de treballadors públics de totes les
administracions.
Això és governar i fer les coses ben fetes, en favor de tots i totes sense distincions.
Però totes aquestes mesurers no podran seguir sent efectives si no es dona suport als
pressupostos de l’Estat per 2019. Si no volen governar aquí, per favor aprovin els
pressupostos i deixin governar als que veritablement es preocupen per la gent.
Després de la presentació del punt i de la intervenció del Sr. Roig, els consellers i
conselleres comarcals voten la següent proposta:

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
1. El Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 312, de 27
de desembre de 2018), regula en el capítol 2 les despeses de personal al servei del
sector públic i estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’any 2019, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global
superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, tant pel que respecta a
efectius de personal com a l’antiguitat del mateix i sense considerar les despeses
d’acció social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2019
respecte a les de 2018. A aquest respecte, es considera que les despeses en
concepte d’acció social són beneficis, complements o millores diferents a les
contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades
necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei del
sector públic.
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2018 arribés o superés el 2,5 per
100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per 100 d'increment
salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per 100 assenyalat, l’increment disminuirà
proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per
cent, de forma que els increments globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,30%
PIB igual a 2,2: 2,35%
PIB igual a 2,3: 2,40%
PIB igual a 2,4: 2,45%
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A efectes d’aquest apartat es considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any
publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia
comunicació a la Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació
pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018, mitjançant Acord de Consell
de Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació de l’increment. D’aquest Acord s’ha
de donar trasllat a les comunitats autònomes, a les ciutats autònomes i a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.
D'altra banda, disposa l’art. 3.Dos.final que es podrà autoritzar un increment
addicional del 0,25 per 100 de la massa salarial per, entre altres mesures, la
implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió
de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de
complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i
resta d’entitats del sector públic en situació de superàvit pressupostari en l’exercici
2018, aquest increment addicional podrà arribar fins el 0,3 per cent.
2. Altrament, l’esmentat Reial decret-llei igualment amb caràcter bàsic, al seu article
3.Cinc.1 les quanties que els funcionaris d’Administració local han de percebre, en
concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2019.
En aquestes quanties es recull un increment del 2,25 per cent respecte les previstes
l’exercici 2018.
Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de
percebre en concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i
desembre de l’any 2019. En aquestes quanties es recull un increment del 2,25 per
cent respecte les previstes l’exercici 2018.
L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports corresponents al complement
de destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei
de les entitats locals. Aquests imports del complement de destí incorporen el 2,25 per
cent d’increment en relació amb els recollits a la Llei de pressupostos generals de
l’Estat de l’exercici 2018.
3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial
decret-llei 24/2018 disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà
incrementar-se en el percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està integrada pel
conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal l’any
anterior, tenint en compte l’increment anual consolidat de l’1,75 per cent autoritzat per
l’any 2018.
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b)
les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les
indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador.
4. 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, estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit
respectiu i en relació amb les competències de cada administració pública i amb
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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.
En virtut de l’anterior, en data ... es va dur a terme la corresponent negociació
col·lectiva dels aspectes que han de ser objecte de negociació, segons la qual es
realitzarà l’increment de màxims del 2,25 per cent de forma lineal per tots els
empleats públics de l’Ajuntament, dins del límit legal permès pel Reial decret-llei
24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic.
Igualment, es va pactar que es portaria a terme l’increment global màxim determinat
per l’increment del Producte Interior Brut (PIB) establert en l’art. 3.Dos, segon
paràgraf del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, amb efectes 1 de juliol de
2019, si bé, caldrà esperar a l’estimació de l’avanç del PIB a aquests efectes, així
com, al compliment de la resta de requisits establerts en el referit article.
En relació amb l’increment del 0,25% de la massa salarial (NOTA: recordeu que
podeu arribar fins el 0,3% si esteu en superàvit pressupostari en l’exercici 2017) es va
pactar que s’incrementaria i es destinaria a ....(la implantació de plans o projectes de
millora de la productivitat o l‘eficiència, la revisió de complements específics entre
llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació
a plans de pensions, entre d’altres ...)
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i
eficàcia dels Acords és necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de
govern de les Administracions Públiques.
6. En data ..., atenent al que disposa la normativa i en vista de la documentació
inclosa a l’expedient, la Intervenció d’aquest Ajuntament ha emès informe de
fiscalització i/o intervenció limitada prèvia de requisits bàsics DE CONFORMITAT.
7. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i
financera en què es troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2019
el creixement de les retribucions del personal al servei del seu sector públic
coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests efectes per la
normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió de
Governació, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2019, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de
les retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2,25%
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respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d'homogeneïtat per als
dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a
l'antiguitat d'aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.
SEGON. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el
2018 arribés o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon
paràgraf del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, s'afegiria, amb efectes
1 de juliol de 2019, de forma lineal per a tots els empleats públics d’aquest
Ajuntament, un altre 0,25 per 100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior al
2,5 per 100 assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la
reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments
globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,30%
PIB igual a 2,2: 2,35%
PIB igual a 2,3: 2,40%
PIB igual a 2,4: 2,45%
TERCER. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de
Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
QUART. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.

PUNT 4t- Moció d'Entesa per instar a la generalitat a la reducció del 30% de les
taxes universitàries del nostre país.
Presenta el punt, el Sr. Jordan com a proposant de la moció.
Seguidament és el torn del portaveu del grup del PSC, el Sr, Roig que diu el següent:
Votarem a favor perquè estem totalment d’acord en que és necessària aquesta
reducció de taxes, tal i com sempre ha defensat el PSC al Parlament, però lamentem
que s’hagi limitat a l’increment de les taxes i no reclami més inversió.
Des del PSC reclamem que la Universitat tingui un paper important als pressupostos
del govern de la Generalitat.
Portem temps defensant, a banda de la reducció de taxes universitàries, l'augment del
finançament i la inversió pública, i la lluita contra la precarietat laboral de les plantilles
del professorat docent i investigador, tal com va afirmar la nostra diputada al
Parlament, Alícia Romero, el passat mes de novembre.
Tal com diu a la moció, el 2012 el govern va prendre la decisió, suposadament
conjuntural i no estructural, de retallar en 300 milions d'euros el pressupost per
universitats i carregar sobre estudiants i famílies aquesta retallada, augmentant les
taxes universitàries, fet que suposa que Catalunya tingui les taxes més altes d'Espanya
i de molts llocs d'Europa.
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Si bé és cert que a Catalunya tenim una molt bona universitat, aquesta està patint
moltes dificultats (precarietat professorat, envelliment plantilles, finançament i inversió)
com denuncia la comunitat universitària.
Per tant creiem que ara és el moment per a que el Govern busqui recursos per
augmentar el finançament i redueixi unes taxes que fan mal a la igualtat d’oportunitats
per accedir a la universitat.
Posar el coneixement en el centre de l'economia és clau per poder ser un país
competitiu si volem que se'ns tingui en compte pel talent, el coneixement i les
infraestructures intel·ligents i en tot això la universitat té un paper fonamental.
Per això considerem que Catalunya, i el seu Govern, no només ha de reduir les taxes,
sinó que ha de prioritzar i posar recursos a la universitat o aquesta s'anirà empetitint
cada cop més i anirem perdent el valor que genera a la societat i l'economia.
Seguidament intervé el Sr. Adell, portaveu del grup comarcal d’ERC, on li diu al Sr.
Jordan que segurament comparteix molts dels punts exposats en la seva proposta, i és
cap on s’ha d’anar ja que les taxes universitàries són massa cares, però que en aquest
punt el seu grup s’abstindrà.
Finalment fa us del seu torn de paraula el Sr. Franch, portaveu del grup comarcal del
PDECAT, que diu el següent.
La Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) ja està prenent mesures per a afavorir els
estudiants catalans. En primer lloc, continua l'aplicació de les beques equitat, que
anivellen les oportunitats per a l'accés als estudis universitaris de totes les persones,
basant-se en el nivells de renda familiar. A menor nivell de renda, més ajuts per pagar
les matrícules i costos derivats.
És cert que es podria repensar l'escala, i fins i tot rebaixar-la, però no una rebaixa
lineal. És molt important destacar que una rebaixa lineal afavoriria, sobretot, als més
rics.
També s'està treballant en el projecte de Beques-Salari, que beneficiarà a molts
estudiants que ara mateix no poden ni aceptar una beca de la universitat.
I també s'està valorat igualar els preus del crèdit dels Màsters als dels Graus, la qual
cosa suposarà un gran benefici per a tots els estudiants.
Ara bé, rebaixar unilateralment i de forma lineal el preu de les matrícules, només
redundaria en una reducció dels ingressos per a les universitats, que ja estan en una
situació econòmica crítica, amb el risc de perdre liquiditat.
Totes aquestes iniciatives es podran dur a terme si la Generalitat compta amb uns
nous pressupostos per al 2019, que permeten incrementar les partides adreçades als
estudiants, a les universitats i a la recerca.
Un cop han parlat tots els portaveus del grups comarcals, voten la proposta següent:
El 2012 el govern de la Generalitat Artur Mas i amb el suport parlamentari del PP va
executar unes retallades pressupostàries seguint les polítiques neoliberals dictades des

10

de la UE i les elits econòmiques que tenien com objectiu aplicar una austeritat
econòmica en detriment dels drets socials públics del nostre país.
Aquestes retallades van afectar i afecten encara avui dia als serveis públics bàsics com
la sanitat, l’educació, seguretat o serveis socials públics, entre d’altres. Unes retallades
que van afectar i continuen afectant les classes mitjanes i populars del nostre país
augmentant les diferències socials com mai s’havia vist en les darreres dècades. Avui
Catalunya és un país més desigual que una minoria que acumula més riquesa en
detriment d’uns percentatges elevadíssims de persones que es troben en dificultats
d’arribar a final de mes o directament amb índex considerats de pobres o al llindar de la
pobresa.
Entre aquestes polítiques el Govern d’Artur Mas va decidir retallar el pressupost
dedicat a les universitats públiques i paral·lelament va augmentar un 69% les tasques
per accedir als graus, postgraus i màsters universitaris. Des de llavors ençà i amb els
consegüents governs del president Puigdemont i Torra amb el suport d’ERC tot
continua igual.
Aquest fet va provocar protestes del món estudiantil amb diferents vagues que s’han
anat repetint des d’aquell moment fins el 2018. Per altra banda, el 2016 el Parlament
de Catalunya va aprovar una moció on s’instava al govern de la Generalitat a reduir,
almenys, un 30% les tasques universitàries aprovant un pla estratègic que revertís
paulatinament aquesta situació de retallades.
Atès que cal respectar la sobirania del nostre Parlament i aquesta moció del 2016
aprovada per majoria no s’està complint tal i com ha reconegut el propi govern en els
darrers temps.
Atès que l’actual sistema de beques és totalment insuficient atès la gran quantitat
d’estudiants que continuen sense poder accedir a la universitat pública tal i com
denuncien els sindicats d’ensenyament i universitaris.
Atès que a les Terres de l’Ebre existeix encara una minsa oferta universitària i la
majoria dels nostres estudiants han de desplaçar-se cap a altres territoris amb la
conseqüent despesa extraordinària que han de suportar les famílies de les nostres
comarques.
Atès que en aquests moments s’està debatent sobre l’aprovació dels pressupostos de
la Generalitat per al 2019.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta pel grup comarcal d’Entesa, amb els
vots a favor dels 5 membres del grup comarcal del PSC, amb el del grup comarcal
d’Entesa i amb el del grup comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 9 membres presents
del grup comarcal del PDECAT i dels 7 membres presents del grup comarcal d’ERC, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a complir amb la moció aprovada el 2016 i
incloure una redacció del 30% de les taxes universitàries per iniciar la reversió de les
retallades en aquest àmbit amb el conseqüent pla estratègic d’universitats.
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Segon.- Comunicar els presents acords als sindicats universitaris i d’ensenyament
establerts al nostre territori així com a tots els grups polítics amb presència al
Parlament de Catalunya.

PUNT 5è.- Moció de rebuig al projecte del macro abocador que es pretén
construir al municipi de Riba-roja d’Ebre.
Presenta aquest punt el Sr. Adell, portaveu del grup comarcal d’ERC, com a proposant
de la moció.
Primer que tot intervé el Sr. El Sr. Segarra, representant del grup comarcal del PP, que
diu que la moció li sembla interesant i votarà a favor.
Seguidament intervé el Sr. Jordan, representant del grup comarcal d’Entesa, que
exposa que el seu grup votarà a favor, ja que comparteixen molts dels punts exposats
en la proposta presentada, i que no comparteixen el model de desenvolupament que
actualment s’està implantant a les Terres de l’Ebre.
Afegeix el Sr. Jordan que li sobta que qui presenti aquesta moció sigui el grup d’ERC,
ja que en el seu punt segon, insta a la Generalitat de Catalunya a paralitzar el projecte
d’abocador, i afegeix que és la mateixa ERC qui governa a la Generalitat de
Catalunya.
Per acabar, el Sr. Jordan, diu que no s’hi val només en paralitzar el projecte de
l’abocador, sinó que la Generalitat ha de donar alternatives a la comarca de la Ribera
d’Ebre i al conjunt de les Terres de l’Ebre, tal com va fer amb el seu dia amb la
Universitat a Tortosa emmarcada dintre d’un Pla Estratègic que actualment esta dintre
d’un calaix.
En el seu torn de paraula, el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC diu el
següent:
I votarem a favor perquè no estem d’acord en com ha derivat aquest tema cap a un
abocador de residus industrials, diferint del projecte inicial que corresponia a un
abocador de residus urbans.
Uns residus industrials que no responen a les necessitats reals de la comarca i del
territori, ja que no ha anat ni va acompanyat de la presència d’indústries al territori.
Podríem arribar a estar d’acord amb aquest abocador de residus industrials si en els
darrers anys hi hagués hagut una implantació de noves indústries a Les nostres
comarques, que haguessin justificat la necessitat de l’abocador.
Però això no ha estat així, i entenem que al nostre model de territori, basat
principalment en el turisme, en l’agricultura i en el fet de ser Reserva de la Biosfera no
hi té cabuda una instal·lació per rebre els residus de les indústries de Tarragona o
d’empreses de fóra de les Terres de l’Ebre.
No sabem a quins interessos respon aquest abocador, però els beneficis per al territori
són ínfims i considerem que, com hem dit abans, està sobredimensionat per rebre
residus industrials d’un territori on no hi ha hagut noves implantacions d’indústries, per
tant entenem que vol rebre residus d’altres parts de Catalunya.
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A més, ens sobta molt que siguin vostès, els Republicans, qui presenten aquesta
moció, ja que vostès estan governant a Catalunya i, per tant, tenen competències per
aturar aquest tema.
Però no, presenten una moció en contra d’una proposta de l’alcalde de Riba Roja, que
a la vegada és director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat, un membre del govern, dels seus socis de govern.
És allò que sempre fan vostès, que sempre fan d’oposició, encara que estiguin al
govern.
Mirin senyors, menys gesticulacions i més governar, això és el que han de fer.
El Sr. Franch, portaveu del grup comarcal del PDECAT, en el seu torn de paraula diu
que votarà favorablement a la moció presentada, i afegeix, al·ludint les paraules del Sr.
Jordan i Roig que aquest és el tipus de moció que s’han de presentar al consell
comarcal, una proposta de territori i no com altres propostes que superen l’àmbit
territorial.
Un cop han parlat tots els portaveus del grups comarcals, voten la proposta següent:
Arrel de la inquietud i rebuig que ha provocat l’anunci del projecte de construcció d’un
macro abocador al municipi de Riba-roja d’Ebre, es va celebrar un Consell d’Alcaldes a
la Ribera d’Ebre el passat 4 de gener d per què l’alcalde de Riba-roja d’Ebre pogués
informar de primera mà del projecte i les seves característiques i que la resta d’alcaldes
i alcaldesses de la comarca expressessin la seva posició envers el projecte.
El sentiment de rebuig al projecte es pot qualificar de pràcticament unànime, fet que va
propiciar prendre l’acord de redactar i sotmetre a votació, inicialment, al Ple del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i posteriorment a tots i cadascun dels ajuntaments de la
comarca i comarques veïnes una moció, amb el següent contingut:
La Ribera d’Ebre ha patit la deslocalització d’empreses, pateix per la incertesa del futur
post-nuclear i la manca de diversificació econòmica que té, de moment, per fer-hi front.
Té un abocador a Tivissa, que en principi era pels municipis de les comarques de Terra
Alta, Priorat i Ribera d’Ebre, que s’ha convertit en un gran abocador de més de la
meitat de Catalunya de residus industrials, amb tot el què això suposa. El trànsit rodat
de tràilers per les nostres terres, ha marcat el perfil geogràfic del sud de la comarca, i el
llast que suposa pels municipis veïns d’una instal·lació així pel seu desenvolupament
urbanístic.
A la Ribera d’Ebre s’ha apostat per un turisme de qualitat que aprofiti els seus actius
històrics, patrimonials i naturals. S’ha apostat pel sector primari i sobretot pel sector
agroalimentari, posant en valor els nostres productes i la seva qualitat. Aquesta és una
línia de treball que ha costat molt de consensuar i engegar, però que ha aconseguit
que tots els municipis de la comarca, i persones a nivell particular, hi apostin, i després
de tants esforços per a què això sigui així. Un projecte com el de l’abocador de residus
industrials que es planteja al municipi de Riba-roja xoca frontalment amb la línia
marcada i consensuada per la comarca.
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Volem un projecte de comarca on el desenvolupament econòmic i social dels municipis
estigui basat en el turisme rural i gastronòmic, en els actius històrics i naturals, en la
qualitat dels nostres productes i el nostre entorn, i una indústria compatible amb la
Reserva de la Biosfera. I no un model de desenvolupament que es basi en portar tones
i tones de residus industrials de tot Catalunya pel benefici econòmic d’un sol municipi,
que de ben segur llastrarà, encara més, l’esdevenir de la comarca de per vida.
No podem admetre que de nou es plantegi un altre abocador per albergar la brossa de
més de mitja Catalunya. La Ribera d’Ebre, i les Terres de l’Ebre, ja han contribuït més
que suficientment i hem sigut més que solidaris en acollir els residus de més de mig
país durant molts anys.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta pel grup comarcal d’ERC, i amb
unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar l’oposició frontal al projecte d’abocador que es planteja a Riba-roja
d’Ebre, que es contrari a al línia de desenvolupament econòmic consensuada per tots
els municipis riberencs i marcaria molt negativament el futur de la comarca i les Terres
de l’Ebre.
Segon.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Agència Catalana de
Residus que paralitzin immediatament els tràmits del projecte de l’abocador.
Tercer.- Instar als promotors del projecte, la UTE l’Estaca Proyectos (Urbaser i Griñó)
que retiri immediatament el projecte de l’abocador.
Quart.- Instar a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre a no autoritzar el projecte presentat
per a la construcció d’un abocador de residus industrials.
Cinquè.- Instar a tots els ajuntaments de les Terres de l’Ebre i Priorat a no donar
cabuda a un projecte similar al seu terme municipal.
Sisè.- Instar a totes les institucions, entitats cíviques, econòmiques i socials del territori,
que es sumin a aquest posicionament.
Setè.- Comprometre’ns a realitzar totes les accions necessàries que estiguin al nostre
abast per què aquest projecte d’abocador no tiri endavant, pel bé del futur de la Ribera
d’Ebre i d’aquells que l’estimem i que pretenen viure-hi.
Vuitè. Fer arribar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència
de Residus de Catalunya, a la Delegació del Govern i a la presidència del Parlament
perquè traslladi aquests acords a tots els grups parlamentaris.
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PUNT 6è.- Moció per la defensa i protecció del sector citrícola europeu.
Presenta aquest punt el Sr. Adell, portaveu del grup comarcal d’ERC, com a proposant
de la moció.
Intervé primerament el portaveu del grup comarcal d’Entesa, el Sr. Jordan, dient que el
seu grup donarà suport a la moció presentada, ja que és un sector que pateix una greu
situació i que necessita que el Govern de l’Estat tingui iniciativa per poder ajudar-los.
Espera que aquesta moció pugui ajudar a un sector tant important a les Terres de
l’Ebre com és el del cítric.
Refent al punt 5è del Ple, el Sr. Jordan respon al Sr. Franch i Adell que el seu grup
sempre ha defensat el territori fins i tot abans que el seu propi partit, i que ells han
presentat
En el seu torn de paraula, el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC diu el
següent:
En primer lloc, des del nostre grup comarcal volem donar tot el nostre suport als
pagesos i productors de cítrics en tota aquesta situació tan complicada.
La seva moció insta al Govern d’Espanya a fer una sèrie d’accions per millorar la
situació del sector citrícola.
Vostès li han ensenyat aquesta moció a la Consellera d’Agricultura? A la Sra. Teresa
Jordà? Perquè jo si fos ella m’enfadaria i molt, perquè li estan tirant les pedres al seu
terrat.
Sembla que vostè desconegui que és el Govern de la Generalitat, a través del
Departament d’Agricultura, qui ha de liderar una resposta integral i coordinada per
capgirar la situació actual. Perquè Catalunya té competències exclusives en matèria
d’Agricultura.
És cert que la situació és crítica, ja que cada vegada hi ha més productors alimentaris
de Catalunya que no poden seguir la seva activitat i pleguen amb nefastes
conseqüències pel territori i el sector. Per contra, el sector registra dades de producció,
ventes i exportació creixents any rere any.
La crisi de preus que viu el sector dels cítrics no és aïllada, ja que afecta a diferents
productes agraris, i requereix una resposta global de tot el sector i diferents
administracions públiques.
Des del PSC hem reclamat en reiterades ocasions mesures concretes de suport al
sector com:
Evitar la venta sota preu de cost: Inspeccions i sancions a la cadena alimentària per
evitar abús de poder, morositat, venta a pèrdues, etc. També investigant als grans
agents de les grans cadenes de supermercats
Modificació de la Llei de la Cadena Alimentària (Congrés dels Diputats) per donar més
recursos i protecció al petit productor i evitar situacions de monopoli.
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Donar suport a la modificació de la Directiva Europea per evitar les pràctiques
comercials deslleials a la cadena alimentària que s’està tramitant al Parlament Europeu
(reclamar mesures més contundents i efectives).
Impulsar bateria de mesures per augmentar el consum de cítrics, de consum de
productes de proximitat, de Denominacions d’Origen Protegides, entre d’altres.
Millorar la transparència de preus dels productes alimentaris.
Donar suport als territoris i productors de cítrics per millorar la seva productivitat
(subvencions, millora de regs, millora explotacions, formació, etc).
Reclamar retirades d’aliments per part de la UE quan hi ha un enfonsament de preus,
com l’actual, dels cítrics.
Creiem que és el Govern qui hauria de governar d’una vegada i coordinar totes les
accions amb la resta de Comunitats Autònomes productores i altres regions europees
productores.
Pel que fa l’ús de productes prohibits, estem d’acord en què hauria de ser el Govern
qui investigui possibles substàncies prohibides a les taronges importades de Sudàfrica. I si es demostra que hi ha substàncies prohibides, reclamar a la Comissió
Europea que suspengui les importacions a la UE.
Per tant, creiem que la moció aquí presentada no és un solució al problema, entenem
que hi ha altres solucions a priori que des d’aquí llencem i que serien:
Demanar la compareixença dels productors o entitats de productors al Parlament de
Catalunya el lloc on això s’ha de discutir.
Presentar una moció al Parlament de Catalunya per liderar la resposta (també caldria
presentar-ne a ajuntaments i consells comarcals afectats).
De fet, el PSC ja hem sol·licitat la compareixença de la consellera d’Agricultura per
donar respostes a la crisi actual.
Treballin conjuntament i no facin el que sempre fan que és tirar les culpes a Madrid i al
Govern d’Espanya.
Facin com a València, on la Conselleria d’Agricultura està duent a terme tot el possible
per solucionar el tema, fins i tot ha anat directament a Brusel·les, entenent que és
responsabilitat directa seva i que aquesta és una qüestió de participació, cogestió i
corresponsabilitat.
No voldria pensar que vostès han fet el que acostumen a fer, que no han anat, com
han fet altres comunitats autònomes al Consell d’Agricultura de la Unió Europea.
Per últim intervé el Sr. Franch, portaveu del grup comarcal del PDECAT, on diu que
donen ple suport a aqueta moció presentada, i que estaran sempre a favor de tot allò
que ajudi als agricultors de les Terres de l’Ebre, ja que ara pateixen aquesta crisi els
del cítrics, però després de ben segur que els hi tocarà patir a algun altre sector.
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Un cop han parlat tots els portaveus del grups comarcals, voten la proposta següent:
L’any 2016, els productors de cítrics europeus i diferents organitzacions agràries van
advertir de les conseqüències negativa que podria comportar la signatura de l’Acord
d’Associació Econòmica que s’acabava de produir entre la Unió Europea i el països de
la Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional (SADC), entre els quals
estava Sud-Àfrica. En concret, alertaven de l’amenaça econòmica i fitosanitària que
representaria aquest acord per al sector citrícola europeu.
L’acord fixava una reducció progressiva, fins a la total desaparició l’any 2025, dels
aranzels aplicables als cítrics importants en un període (del 16 d’octubre al 30 de
novembre) en el qual els nostres camps estan en plena campanya de comercialització.
Abans de la signatura, el període d’importació dels cítrics procedents de Sud-àfrica
finalitzava el 15 d’octubre i les majors importacions es realitzaven durant els mesos
d’estiu, que és quan no hi ha producció al nostre continent.
Arran de l’acord, l’entrada d’alts volums de cítrics sud-africans, durant aquest mes i mig
addicional, comporta la seva presència al mercat europeu fins a finals de desembre, fet
que permet a les grans distribuïdores, que actuen en règim d’oligopoli, exercir una forta
pressió a la baixa sobre els preus, argumentant l’oferta en els mercats, i, en definitiva,
afectant greument la venda de les produccions procedents en l’arc mediterrani. Val a
dir, però, que en la previsió d’eventuals afectacions sobre els productors europeus, el
tractat comercial preveu, en el seu article 34, una clàusula de salvaguarda per protegirlos, tot i que mai s’ha activat.
Tanmateix, aquesta problemàtica s’agreuja encara més degut a les condicions
sociolaborals, ambientals i fitosanitàries sota les quals es produeixen els cítrics sudafricans, que generen un dumping social, econòmic i mediambiental que fan impossible
la competència en igualtat de condicions en un mateix mercat, sense obviar el risc
d’infestació i contagi de plagues i malalties procedents de Sud-àfrica. Es per això que
des de les associacions de productors i sindicats agraris europeus es demana un
reforçament de les mesures de control en les importacions que assegurin una defensa
fitosanitària dels cítrics europeus, amb un major control de les importacions que
permetin augmentar la seguretat de les plantacions citrícoles i garantir la seguretat
alimentària dels consumidors.
A les nefastes conseqüències d’aquest acord comercial i de l’actuació de les grans
empreses distribuïdores cal sumar-hi els efectes de les pluges torrencials de l’any
passat i la climatologia adversa dels següents mesos, que han provocat que l’actual
campanya citrícola presenti uns preus ruïnosos per al citricultor, per sota del cost de
producció. Un fet que provoca que al fruita s’amuntegui als camps i que les varietats
primerenques no tinguin una bona sortida comercial per la qual cosa, aquella que no
s’ha malvenut, roman a l’arbre. Molts pagesos fins i tot no saben ni quan, ni a quant la
cobraran, perquè el mercat està saturat i no hi ha preu estipulat.
El 21 de desembre de 2016, a instàncies d’Esquerra Republicana, el Senat aprovà una
moció en defensa dels citricultors on establia diverses mesures per implementar que,
malauradament, el Govern espanyol no ha portat a terme. Es demanava vigilar el
compliment de l’Acord i la possibilitat d’activar la clàusula de salvaguarda, així com
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sol·licitar a la Comissió la realització d’un estudi d’avaluació de l’impacte econòmic i
mediambiental de l’Acord, adoptant les mesures compensatòries pertinents per als
productor europeus. A més de reforçar els programes específics de control i vigilància
fitosanitària per aquells productes i països en què es constati un increment del risc de
plagues de quarantena i malalties.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta pel grup comarcal del PDECAT i
ERC, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
Primer.- Instar al Govern espanyol a fer les accions necessàries i concretes per
millorar l’actual situació del sector citrícola, començant per establir ajudes directes als
productors que s’han quedat amb la seva fruita penjada als arbres.
Segon.- Instar al Govern espanyol a fer un estudi d’avaluació sobre l’impacte econòmic
i mediambiental que està provocant l’acord entre la Unió Europea i els països de la
Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional (SADC), així com
l’establiment i adopció de mesures compensatòries per als productors citrícoles de
l’estat.
Tercer.- Instar el Govern espanyol a sol·licitar l’activació de la clàusula de salvaguarda,
prevista en l’article 34 de l’Acord entre la Unió Europea i els països de la Comunitat per
al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional (SADC), en cas que la importació massiva
de cítrics estigui provocant una afectació negativa en la venda i comercialització de les
varietats europees.
Quart.- Instar al Govern espanyol a fer les accions necessàries perquè la Unió
Europea doti els centres d’origen de l’exportació dels cítrics sud-africans i els centres
europeus d’importació d’aquests productes de més controls i inspectors fitosanitaris
especialitzats en plagues i malalties de quarantena, com el Citrus Black Spot.
Cinquè.- Traslladar aquest acords al Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació, al
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya,. I a la Plataforma per la
Dignitat del Llaurador.

PUNT 7è.- Moció sobre la reclamació en relació a la revisió i modificació de l’iva
aplicable a la compra d’instruments musicals.
Presenta aquest punt el Sr. Franch, portaveu del grup comarcal del PDECAT, com a
proposant de la moció.
Primerament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal d’Entesa, que diu que
comparteix el contingut de la moció, ja que les bandes de música són manifestacions
culturals, són patrimoni, un símbol d’identitat de les nostres terres, però que també ho
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són en altres territoris de l’estat, i que aquesta moció potser s’hauria de consensuar
amb aquests territoris, però tot i això està d’acord amb que es pretengui ajudar a
aquestes bandes a seguir amb aquesta tradició musical.
En el seu torn de paraula, el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, exposa el
següent:
Estem d’acord en que la música és una de les manifestacions més prolífiques del
nostre paisatge cultural. Genera un ecosistema únic al nostre territori i esdevé un
fenomen social i cultural que es manifesta en el gran nombre de bandes, societats i
formacions musicals de les nostres terres.
I des d’aquí el nostre més profund reconeixement a tots els músics, directors,
professors i mestres que, de manera professional o voluntària, contribueixen a
engrandir el món musical al nostre territori.
També és cert que els instruments musicals i la música, són un màxim exponent de la
cultura en una societat desenvolupada; perquè els instruments musicals són un
element vital en la formació de xiquetes i xiquetes i joves.
Els instruments musicals no han de ser vistos com un article de luxe (i no ho són); o
perquè els instruments musicals resulten imprescindibles com a complement per a
l'estudi i la formació dels escolars.
Per tant, entenem que els instruments destinats a l’ensenyança i la formació o per a
determinades entitats de caràcter social i lúdic sense ànim de lucre, com la immensa
majoria de bandes de música, no haurien de ser considerats un producte de luxe. En
aquest punt i per aquests casos estem d’acord en una reducció de l’IVA.
Però pel que fa a l’IVA, cal recordar que el Govern socialista ja ha començat a establir
reduccions en diferents tipus d’IVA com ara l’IVA cultural del cinema del 21% al 10%.
Una reducció, per cert, que el govern està estudiant ja que més del 50% de sales han
incrementat el preu de les entrades en un 9% i, per tant, la reducció de l’IVA no té
sentit.
Així mateix, els pressupostos de 2019 contemplen la rebaixa de l’IVA del 10% al 4% en
productes d’higiene íntima per a la dona, un 4% per llibres i revistes digitals, i el 10%
per als serveis veterinaris, i s’estan estudiant altres peticions.
Són molts els col·lectius que han demanat reduccions de l’IVA, com ara les
perruqueries, les empreses de lloguer de vehicles, els fabricants de bicicletes, els
viticultors i els gimnasos.
Per tant entenem que, moltes vegades, es tracta de negociacions i decisions polítiques
i per això cal dialogar i buscar el consens i el suport.
La seva moció, com les que s’han presentat, insta al Govern de l’Estat a reduir l’IVA
dels instruments al 10%, però això és un tema de pressupost general.
Sorprèn molt, però, que sigui el Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre el que hagi
anunciat la presentació d’aquesta moció, quan aquestes mesures les hauria de
proposar en la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat.
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Ho tenen molt fàcil, negocien la proposta en la tramitació dels pressupostos. Uns
pressupostos que, com ja hem vist, són els més socials dels darrers anys i molt
beneficiosos per a la ciutadania i per a Catalunya.
I més fàcil ho tenen, negociïn, dialoguin, parlin i donin suport als pressupostos.
D’aquesta manera aconseguirem totes aquestes millores per a Catalunya.
Per finalitzar, intervé el Sr. Adell que diu que el seu grup, ERC, dona ple suport a la
moció presentada per tot el que significa a nivell de territori i desitgen que en un breu
espai del temps pugui ser realitat aquesta modificació de l’IVA.
En resposta al Sr. Roig, li diu el Sr. Adell que sobre l’aprovació dels pressupostos, que
el PSOE diuen una cosa i no la fan, i que l’executen, l’acaben executant per menys de
la mitjà del que han dit, i que coses com aquestes ens han portat a Catalunya al lloc on
estem actualment, i que a sobre ens hem de sentir que són uns pressupostos
beneficiosos que no són res del que marca el propi Estatut d’Autonomia, i que de ben
segur tampoc acabaria sent així.
El Sr. Roig, li respon al Sr. Adell que abans d’acusar als altres d’inacció política facin el
favor de governar ells Catalunya que fa anys que vam amb la dreta i no estan
governant.
Un cop han parlat tots els portaveus del grups comarcals, voten la proposta següent:
La música és una de les manifestacions més prolífiques del paisatge cultural. Amb
totes les possibilitats i formes que disposa, la música es projecta, entre altres camps, a
la didàctica, la formació, la composició i la interpretació. La música permet generar al
nostre territori un ecosistema únic, enriquit pel treball i la disciplina constant de milers
de músics i músiques. La música esdevé a més un fenomen social, ja que concilia i
convoca diverses generacions familiars en un mateix equip. Sense anar més lluny, la
cultura i les manifestacions festives d’aquest territori seria pràcticament invisible de no
ser pel gran acompanyament musical que els hi dona suport i les reforça.
Les bandes de música formen part del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de
l’Ebre, aquestes juntament amb les seves entitats constitueixen un element vertebrador
i de cohesió social, un fenomen organitzat i estructurat.Originàries des del s XIX, tal
com avui dia les coneixem són representacions identitàries del seus municipis, tant si
es tracta de bandes musicals, és a dir, que depenen d’un ajuntament; com si formen
part, d’una societat musical.
En continu procés d’adaptació i reconstrucció en la seva configuració musical i en els
seu repertori, les bandes de música recreen, adapten, transformen i actualitzen el
patrimoni musical, tot esdevenint un element indispensable en un gran nombre de
manifestacions i celebracions ebrenques, tant de caire civil com religiós.
Des del seus inicis les bandes de música van convertir la música en un eina de
formació que dona resposta a les necessitats educatives i culturals de les poblacions.
Amb el pas del temps la necessitat d’oferir una major formació de qualitat i nodrir la
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banda de nous músics conduí a la creació de les seves pròpies escoles de música i
més endavant a la professionalització del serveis educatius.
Actualment, les formacions estan constituïdes per instrumentistes formats en les
escoles de música. Tanmateix encara hi són presents els músics amb formació bàsica,
sector corresponent al grup d’adults majors de 60 anys. La seva presència respon al fet
que la banda representa un element actiu dela seva vida social i un aspecte molt
important de la trajectòria vital i la biografia dels seus músics; així es constata amb
l’esforç que fan per mantenir-ne la cohesió i el seu bon funcionament. Les seves
carències musicals contrasten amb el seu compromís social i la seva responsabilitat,
fet que els converteix en un valor fonamental de l’entitat.
Les societats musicals i les bandes des de la pràctica amateur han contribuït a
projectar la música socialment ia posicionar-la com una gent cultural i identitari del
municipi. Tanmateix el seu àmbit d’actuació no es limita al seu poble o ciutat. Entre les
formacions bandístiques són habituals els intercanvis, així com les actuacions en
poblacions que no disposen de cap entitat musical; o la participació en concursos i/o
certàmens.
Actualment ales TERRES DE L’EBRE hi ha més de 30 bandes, que abasten més de
1.800 músics en actiu, 3.500 deixebles de disciplines musicals diverses i més de 6.500
membres de les entitats.
La permanència de les bandes de música estan condicionades per factors interns i
externs. Una d’elles són les obligacions fiscals a les quals estan subjectes les entitats
sense ànim de lucre i que poden dificultar la permanència en el marc de legalitat.
Les associacions musicals se sustenten econòmicament a través de les quotes dels
socis, de convenis amb ajuntament. I en els darrers anys han patit una reducció
pressupostària d’ajudes públiques, juntament amb l’IVA i IRPF.
L’adquisició d’instruments musicals, orientada tant a societats com a altres agrupacions
musicals està gravada amb el 21% d’IVA, igual que la majoria d’objectes de consum,
sent els instruments musicals, per contra, una de les principals eines per al foment de
l’educació i cultura musical, i, per tant, mereixedor d’un tractament fiscal especial.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta pel grup comarcal del PDECAT, i
amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
Primer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a revisar i modificar el tram d’IVA
aplicable a la compra d’instruments musicals, fent-lo baixar de l’actual 21% a un 10%.
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PUNT 8è.- Moció per reconèixer la pràctica de l’esport a persones amb
discapacitat.
Presenta aquest punt el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, com a
proposant de la moció.
Intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal d’Entesa diu que el seu grup votarà a
favor de la posta presentada, ja que les persones discapacitades que practiquen
l’esport han de tenir els mateixos drets i reconeixements que tenen la resta
d’esportistes.
El Sr. Adell en el seu torn de paraula, com a portaveu del grup comarcal d’ERC, diu
que el seu grup donarà suport a la moció presentada, i considera oportú que tots els
esportistes tinguin el mateix reconeixement esportiu, però vol afegir que els premis
esportius del Baix Ebre són uns premis que concedeixen el Consell Esportiu del Baix
Ebre juntament amb el consell comarcal, i que fa un parell o tres d’anys ja es va
premiar a un club en que un equip amb esportistes en discapacitat va guanyar un
torneig de futbol com va ser el MIC, però que tot i això s’ha de seguir treballant per
poder arribar a la plena normalitat.
Per finalitzar, el portaveu del grup comarcal del PDECAT, el Sr. Franch, diu que el seu
grup votarà a favor i que s’adhereix a les paraules del Sr. Adell, ja que és el President
del Consell Esportiu del Baix Ebre.
Un cop han parlat tots els portaveus del grups comarcals, voten la proposta següent:
Atès que el 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les persones amb
Discapacitat, declarat el 1992 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. El seu
objectiu és promoure els drets i el benestar de totes les persones amb discapacitats
en tots els àmbits de la societat, així com conscienciar sobre la seva situació en tots
els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.
Atès que el 2006 va tenir lloc la Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat i el seu Protocol Facultatiu a la Seu de l'ONU a Nova York. La Convenció
es va concebre com un instrument de drets humans amb una dimensió explícita de
desenvolupament social. S'hi adopta una àmplia classificació de les persones amb
discapacitat i es reafirma que totes les persones amb tot tipus de discapacitat han de
poder gaudir de tots els drets humans i llibertats fonamentals. L'accessibilitat i la
inclusió de les persones amb discapacitat són drets fonamentals reconeguts. En el
seu article 9 es demana que les persones amb discapacitat puguin portar una vida
independent i participin de forma activa en el desenvolupament de la societat. S'ha
d'avançar cap a un desenvolupament inclusiu i sostenible tal com defensa l'agenda
2030.
Atès que de tots són coneguts els múltiples beneficis físics, psicològics i socials que
l'esport té en la població. Les persones amb discapacitat no són alienes a ells.
L'esport, és si cap, encara més recomanable i beneficiós en aquest col·lectiu, ja que a
més de ajudar-los a millorar la seva salut, els permet tenir més independència,
fomentar en ells l'afany de superació, l'autoestima i afavoreix el seu desenvolupament
personal, a més de la adquisició d'habilitats socials.
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En l'esport van a trobar moments d'oci i companyonia, afavorint la creació de vincles
entre ells i la sensació de pertinença a un grup. La pràctica esportiva o d'activitat
física evita el sedentarisme i els permet mantenir-se actius física i / o mentalment.
Esport individual o col·lectiu, qualsevol és vàlid. Només cal buscar el que millor
s'adapti a les seves necessitats, gustos o interessos. L'esport és indubtablement una
eina normalitzadora, un element d'integració i inclusió social de les persones amb
discapacitat en la nostra societat.
Atès que hem d'ajudar a les persones amb discapacitat a integrar-se en clubs
esportius. Aquests han de promoure la inclusió de persones amb discapacitat en les
seves activitats esportives en la mesura del possible. S'ha de superar l'estigma que
les persones amb discapacitat no poden ni volen participar en les activitats
esportives.
Atès que a nivell local, la Llei Bases de Règim Local estableix com una de les
competències dels ens locals la promoció de l'esport, les instal·lacions esportives i
l'ocupació del temps lliure.
Atès que a nivell comarcal, tots els anys des del Consell Esportiu del Baix Ebre
s’atorguen els premis als millors esportistes i es reconeix així la tasca realitzada pels
esportistes i els seus clubs, havent arribat el passat any 2018 a la seva XVa edició.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta pel grup comarcal del PSC, i amb
unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre insti al Consell Esportiu del Baix Ebre
a que també faci un reconeixement en les seves edicions dels Premis Esportius del
Baix Ebre als esportistes discapacitats i als seus clubs i entitats esportives.

PUNT 9è.- Proposta de la Presidència de suport al manifest del Síndic de Greuges
en ocasió del judici en la causa especial 20907/2017.
Davant l’imminent inici de la vista oral de la causa sobre l'1-O al Tribunal Suprem
(20907/2017), el Síndic de Greuges ha emès el següent comunicat. El document ha
estat signat pels expresidents de la Generalitat de Catalunya: Carles Puigdemont i
Casamajó, Artur Mas i Gavarró, José Montilla i Aguilera, Pasqual Maragall i Mira, i Jordi
Pujol i Soley; els expresidents del Parlament de Catalunya Núria de Gispert i Català,
Ernest Benach i Pascual i Joan Rigol i Roig i el Síndic Rafael Ribó i Massó.
Des de l’Associació Catalana de Municipis, s’ha impulsat l’adhesió al manifest perquè
les autoritats competents considerin mesures alternatives a la privació de llibertat per
exercir amb garanties el dret de defensa dels acusats.
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Presidència, amb
els vots a favor dels 9 conseller comarcals presents del grup del PDECAT, dels 7
membres presents del grup comarcal d’ERC, dels 5 membres del grup comarcal del
PSC i del membre del grup comarcal d’Entesa, i amb l’abstenció del membre del grup
comarcal del PP, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- La presó preventiva té unes causes taxades en l'ordenament jurídic espanyol
que no sempre s'interpreten en els seus justos límits, la qual cosa la converteix, de fet,
en una pena anticipada. És un problema generalitzat del sistema penal que vulnera el
dret a la llibertat individual i el dret a la presumpció d'innocència; contribueix, a més, a
la saturació els centres penitenciaris, i, finalment, pot entorpir el dret de defensa.
El dret de defensa és un dret fonamental en un estat de dret democràtic i qualsevol
persona acusada d'un il·lícit penal ha de poder comptar amb mitjans adequats per
exercir-lo de manera efectiva, incloent-hi les condicions materials adequades, molt en
especial durant la celebració del judici oral. Així ho ha manifestat en nombroses
ocasions el Tribunal Europeu de Drets Humans, per exemple, en la recent sentència
Alekhina i d'altres c. Rússia de 17 de juliol de 2018.
Segon.- En la causa especial 20907/2017 nou persones es troben en situació de presó
provisional des de fa mesos, quatre d'elles des de fa més d'un any. El mes de juliol de
2018 van ser transferides a centres penitenciaris catalans, més propers a les seves
llars, cosa que també ha facilitat la preparació de la seva defensa jurídica.
Aviat hauran de ser traslladades a un o diversos centres penitenciaris a la Comunitat
Autònoma de Madrid. Qualsevol dels centres és a més d'una hora de distància de la
seu de l'Audiència Nacional i dels seus calabossos, on hauran de ser transferides en
vehicles policials de custòdia abans d'acudir cada dia a la sala de vistes del Tribunal
Suprem.
Si es manté la situació de privació de llibertat provisional d'aquestes persones es
produiran llargs trasllats al lloc de les vistes des de i cap al centre penitenciari i la seva
permanència en dependències judicials alienes al Tribunal Suprem. Tot això pot
dificultar el contacte continu amb els seus lletrats i limitar sense raó legal la seva
participació activa en la seva pròpia defensa, de manera que se’n restringeixi
innecessàriament aquest dret. Aquest trasllat diari s'efectuarà previsiblement durant
diversos mesos, la qual cosa significa una penositat innecessària afegida a les finalitats
de la presó provisional.
Tercer.- Apel·lem les autoritats competents perquè considerin, amb vista a la garantia
del dret de defensa i al degut procés, la disposició de mesures alternatives a la privació
de llibertat en centre penitenciari de les persones que actualment es troben en presó
provisional durant la celebració del judici que s'ha de substanciar en poques setmanes.
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PUNT 10è-. Propostes d’urgència.
A)
Proposta de canvi de representants a diferents entitats al seus òrgans
col·legiats.
El Ple del consell acorda per unanimitat dels presents l’aprovació de la urgència i
debaten aquests dos punts.
Un cop s’ha aprovat la urgència, els consellers i conselleres voten la proposta
presentada pel grup comarcal d’ERC.
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de data 23 de juliol de 2015, en el marc de
l’estructuració de la nova corporació, va procedir al nomenament de representants del
Consell Comarcal del Baix Ebre en diferents òrgans col·legiats, d’acord amb el que
disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Entre els representants constava el conseller comarcal, Sr. Francesc gas Ferré. El Sr.
Gas va deixar el càrrec de consellers comarcal el mes de setembre de 2018 i ha estat
substituït per la consellera comarcal Sra. Teresa Moreso Gisbert. Hores d’ara, algunes
de les entitats que representava el Sr. Gas han convocat sessions, per la qual cosa és
necessari procedir a la renovació del representant comarcal
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada, amb els vots a favor dels
9 consellers comarcals presents del grup del PDECAT, els 7 membres presents del
grup comarcal d’ERC, el vot a favor del representant d’Entesa i el del representant del
PP, i amb l’abstenció dels 5 consellers comarcals del PSC, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Junta Rectora i Consell de Cooperació del Parc Natural dels Ports i de la reserva
natural de les Fagedes dels Ports
Representant actual
Sr. Francesc Gas Ferré
Nou representant
Sr. Enric Adell Moragrega
Comissió d’escolarització d’EINF i Primària de la comarca del Baix Ebre :
Roquetes
Representant actual
Sr. Francesc Gas Ferré
Nou representant
Sra. Teresa Moreso Gisbert
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Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
Representant actual
Sr. Francesc Gas Ferré
Nou representant
Sra. Teresa Moreso Gisbert
Segon. Traslladar el nomenament d’aquests representants a les corresponents
entitats.

PUNT 11è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
El Sr. Jordan, pregunta a la Sra. Presidenta en quina situació es troba la demanda dels
treballadors sobre la jornada laboral, ja que anteriorment ja ho havia preguntat i ens va
dir que ens aniria informant de com s’anava desenvolupant el tema.
El Sr. Codorniu, com a conseller de l’àrea de Governació, li explica al Sr. Jordan que el
comitè d’empresa va presentar un escrit que demanava negociar 3 punts separat del
conveni laboral, com era la jornada de 35 hores, el 100% de retribució de les IT, així
com saber la massa salarial que s’havia pagat, vam estar parlant a la Comissió de
Govern de qui serien els membres de la mesa negociadora, i un cop tinguem els
informes que tenim pendents de rebre els convocarem per tal d’iniciar la mesa
negociadora.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta
aixeca la sessió, sent 14:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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