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ACTA 01/2018 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS   MEMBRES EXCUSATS 
              
Presidenta 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés    
       
Consellers:  
 
Andreu Falcó, Daniel - Vicepresident primer  
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon 
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 (entra al punt 2n) 
Ferré Fandós, Alfredo 
Franch Arques, Kilian 
Gas Ferré, Francesc 
Jordan Farnós, Jordi (s’absenta a partir del sisè punt) 
Mas Sabaté, Josep 
Merlos Borrul, Roser 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa (entra al punt 11è) 
Roig Montagut, Enric 
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió la interventora de fons, Sra. Maria Teresa Barberà Martí 

i el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera 
 
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 26 de gener de 2018, 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 23 de gener de 2018, sota el 
següent ordre del dia: 
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1r.  Aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors 
2n. Donar compte de resolucions de presidència  
3r. Donar compte de la modificació de membres de les comissions informatives 
4t.  Donar compte del canvi de denominació d’un grup polític comarcal 
5è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció per al programa 
“Fem ocupació per a Joves” 2018 
6è. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’inclusió en el  Programa d'accions 
d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades 
en col·laboració amb Agències de Col·locació 
7è. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal en 
entitats i organismes 
8è. Aprovació, si s’escau, de l’establiment de dedicacions i retribucions a presidència i 
vicepresidència 
9è. Aprovació, si s’escau, de la dissolució del Consorci de Serveis Agroambientals de 
les comarques del Baix Ebre i Montsià -CODE- 
10è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat per a segon lloc a una 
treballadora. 
11è. Moció presentada pel grup comarcal del PSC per exigir a la Generalitat 
l’abonament del deute pendent de les escoles bressol 
12è. Propostes d’urgència 
13è. Informes de presidència 
14è. 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 les actes de les sessions anteriors. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament;  
la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 23 membres presents, 
l’acta 14/2017 de la sessió extraordinària de data 27 de desembre de 2017. 
 
També sotmeten a votació ordinària i s’aprova, amb els vots a favor dels 9 consellers 
presents del grup comarcal del PDECAT, els 7 membres presents del grup comarcal 
d’ERC, el del membre del grup comarcal d’Entesa i el del membre del grup comarcal 
del PP, i amb l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal del PSC, l’acta 15/2017 
de la sessió ordinària de data 29 de desembre de 2017. 
 
 
PUNT 2n- Donar compte d’altres de resolucions de presidència 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2017-0142 

Reconèixer una antiguitat consolidada de 24 anys, 2 mesos 
i 4 dies, i conseqüentment, 8 triennis retributius a la 
treballadora Elvira Figueres Valldepérez. El venciment del 
9è trienni serà el mes d’octubre de 2020. 2646/2017 
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RP 2017-0141 
Resolució aprovació concertació operació tresoreria amb 
Caixabank per import de 500.000,00 € 1971/2017 

RP 2017-0140 

Contracte interinitat, a temps parcial, de M. Nieves Tiñena 
Calduch, treballadora familiar durant les vacances de 
diverses treballadores, del 27-12-2017 al 11-01-2018. 
Jornada laboral de 30  h/set. 2620/2017 

RP 2017-0139 

Acceptar la petició d’excedència voluntària per interès 
particular sol·licitada per Rosa M. Vallés Fabra, a partir del 
dia 1 de gener de 2018 i per un període de 5 anys 2692/2017 

RP 2017-0138 
RPE 42/2017: Tercera adjudicació d'ajuts individuals de 
menjador, curs 2017-2018 2648/2017 

RP 2017-0137 Permis abocament camio cisterna 2624/2017 

RP 2017-0136 
RESOL RP P 155/2017 Ma Cinta Bertomeu interinitat 
vacances Joana Galcerà 27 12 2017 2595/2017 

RP 2017-0135 
RESOL RP P 154/2017 Carme Samper interinitat vacances 
acompanyants transport adaptat 27 12 2017 462/2017 

RP 2017-0134 

Resolució de Presidència d'aprovació de la concertació 
d'una operació de crèdit a curt termini amb l'entitat BBVA 
per import de 600.000,00 € 2562/2017 

RP 2017-0133 
RESOL RP 156/2017 Sandra Salazar interinitat vacances 
Enriqueta Forcadell 27 12 2017 2068/2017 

RP 2017-0132 

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA S027/2017, per la qual es 
corregeixen errors materials en la Resolució de Presidència 
S026/2017, causats per un error de redacció en l’origen de 
les aigües residuals. 2188/2017 

RP 2017-0131 

Contractar, amb contracte temporal, per obra o servei 
determinat, a Eva Sancho Miralles, psicòloga ICIF per dur a 
terme el projecte d’acompanyament psicològic  t 
d’acolliments en família aliena, a partir del 17-12-2017. 
Jornada 17 h/set. 2547/2017 

RP 2017-0130 
RESOL RP 153/2017 Rosa Anna Fabra interinitat reducció 
Inés Solé 18 12 2017 2556/2017 

RP 2017-0129 
RPE 38/2017: Resolució sobre sol·licituds de compactació 
d'ajuts individuals de menjador, curs 2017-2018 2311/2017 

RP 2017-0128 

RPE 39/2017: Resolució sobre baixes, renúncies i trasllats 
d'ajuts econòmics de caràcter individual per a l'assistència 
a llars d'infants, curs 2017-2018 2313/2017 

RP 2017-0127 

RPE 41/2017: Resolució sobre sol·licituds de revisió d'ajuts 
econòmics de caràcter individual per a l'assistència a llars 
d'infants, curs 2017-2018 2314/2017 
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RP 2017-0126 

RPE 39/2017: Resolució sobre baixes, renúncies i trasllats 
d'ajuts econòmics de caràcter individual per a l'assistència 
a llars d'infants, curs 2017-2018 (baixa parcial) 2313/2017 

RP 2017-0125 
RPE 37/2017: Resolució sobre sol·licituds de revisió d'ajuts 
individuals de menjador, curs 2017-2018 2312/2017 

RP 2017-0124 
RPE 36/2017: Resolució sobre baixes, renúncies i trasllats 
d'ajuts individuals de menjador, curs 2017-2018 2310/2017 

RP 2017-0123 
RESOL RP 151/2017 Regina Rius interinitat vacances 
Concepción Rodríguez, 18 12 2017. 2546/2017 

RP 2017-0122 
Constitució comissió control interna Codi de conducta i 
transparència 466/2017 

RP 2017-0121 
Nomenament funcionària interina administratiu secretaria 
Jessica Alcina 2535/2017 

RP 2017-0120 Aprovació 11è expedient de modificació de crèdits 2557/2017 

RP 2017-0119 Cessament i nomenament vicepresidents desembre 2017 2494/2017 

RP 2017-0118 
Delegació de presidència de comissions informatives i 
responsables d'àrea desembre 2017 2494/2017 

RP 2017-0117 Nomenament de vicepresidències desembre 2017 2494/2017 

RP 2017-0116 
Cessament i nomenament membres Comissió de Govern 4 
de desembre de 2017 2494/2017 

RP 2017-0115 
RP 149/2017 Judith Aixerch Curto, interinitat vacances 
Teresa Ruiz 11 12 2017 653/2017 

RP 2017-0114 
Modificació contracte Tania Valls que passa a 50 % de JPO i 
50 % a FOJ a partir 1-12-17 2282/2017 

RP 2017-0113 

Ampliació contracte Guadalupe Espinosa que passa a 
jornada completa al programa Joves per l'Ocupació a partir 
1-12-17 2282/2017 

RP 2017-011 
Modificar contracte  Immaculada Sol Tucho, per assumir 
tasques programa 30 plus a partir 1-12-17 2282/2017 

RP 2017-0111 

Contractació, amb contracte temporal, eventual per 
circumstàncies de la producció, a temps complet, Natàlia 
Prades Álvarez, com a psicòloga a l’EAIA, del 4 al 31 de 
desembre de 2017. 2422/2017 

RP 2017-0110 
RESOL RP 143/2017 Natàlia Prades baixa voluntària 
psicòleg ICIF 03 12 2017 1594/2017 
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RP 2017-0109 

Contractació, amb caràcter d’urgència, per obra o servei 
determinat, a 50% de jornada, d'Òscar Duran Martí, tècnic 
administratiu informàtic, per la implantació del programari 
ACTIO als ajuntaments del Baix Ebre, del 1-12-2017 2404/2017 

RP 2017-0108 
RESOL RP 145/2017 Josep Tomàs Saez interinitat permisos 
Arturo Royo 04 12 2017 2270/2017 

RP 2017-0107 

Assignar al personal tècnic de les àrees de Joventut, 
Ensenyament, Habitatge i Consum, gratificacions per 
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal 
de treball i no compensats en temps de descans 2155/2017 

RP 2017-0106 

Assignació de gratificacions al personal de l’EAIA i del SIFE 
del Consell Comarcal del Baix Ebre, per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball 
i no compensats en temps de descans. 2155/2017 

RP 2017-0105 
Esmena resolució aprovació 9è expedient modificació 
crèdits pressupost 2017 2189/2017 

RP 2017-0104 

Assignació als treballadors del Consell Comarcal, de 
gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la 
jornada normal de treball i no compensats en temps de 
descans, per assistència a fires comarcals 2017. 2260/2017 

RP 2017-0103 

Assignació al personal laboral de l’EBASP gratificacions per 
serveis extraordinaris prestats durant l'any 2017 fora de la 
jornada normal de treball i no compensats en temps de 
descans 2155/2017 

RP 2017-0102 

Contractar, sota la modalitat de contracte de treball en 
pràctiques, a jornada completa, com a persones 
beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, del 
28-11-2017 al 27-05-2018. 1323/2017 

RP 2017-0101 
Assignació de tasques específiques, dins les tasques 
genèriques, al Sr. Francesc Luque Crespillo 2393/2017 

RP 2017-0100 
Assignació de tasques específiques, dins les tasques 
genèriques, al Sr. Marc Sol Colomé 2393/2017 

 
 
PUNT 3r- Donar compte de la modificació de membres de les comissions 
informatives. 
 
Atesa el canvi de la composició de govern, i què diferents consellers i conselleres 
comarcals han assumit la direcció dels departaments de la corporació, les comissions 
informatives resten compostes pels següents membres: 
 



 
 

 
 

6 

DENOMINACIÓ 
1. CI 

Serveis a les persones  

HORA SESSIO 9.00  

ÀREES D'ACTUACIÓ Qualitat de vida i polítiques d’ocupació, serveis socials i sanitat  

MEMBRES    

PRESIDÈNCIA (PdeCat) Lluís Espinach Pegueroles  

ERC Mayte Puell Garcia  

  Josep Felip Monclús Benet  

  

Suplent:  
Josep Antoni Navarro 
  

PdeCat   

  

Carlos Serra Ventura 
Suplent:  
Rafel Tomàs Royo 
  

PSC 

José Emilio Bertomeu Río 
Enric Roig Montagut 
  

 

Suplents:  
Josep Mas Sabaté o Ramon Brull Melich o Roser Merlos Borrull 
  

ENTESA Jordi Jordan Farnos  

PP Joan Segarra Piñana  

SECRETARI/A Josep Pere Puig Rosales  

 
 

  
DENOMINACIÓ 

2. CI  
d’Activació econòmica i turisme  

HORA SESSIO 9.30  

ÀREES D'ACTUACIÓ Promoció econòmica, turisme i comerç i consum  

MEMBRES    

PRESIDÈNCIA (ERC) Josep Felip Monclús Benet  

ERC Roger Aviñó Martí  

  

Suplent:  
Mayte Puell Garcia 
  

PdeCat Kilian Franch Arques  

  
Elisabet Zapater Alifonso 
  

  

Suplent:   
Josep Codorniu Suñer 
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PSC José Emilio Bertomeu Río  

  
Ramon Brull Melich 
  

  

Suplents:  
Enric Roig Montagut o Josep Mas Sabaté o Roser Merlos Borrull 
  

ENTESA Jordi Jordan Farnos  

PP Joan Segarra Piñana  

SECRETARI/A Olga Pardo Ferreres  

 
 

 
DENOMINACIÓ 

3. CI 
d'Actuació sobre el territori 

HORA SESSIO 10.00 

ÀREES D'ACTUACIÓ Obres i serveis i habitatge 

MEMBRES   

PRESIDÈNCIA (PdeCat) Joan Pere Gómez Comes 

ERC Josep Antoni Navarro 

  
Mayte Puell Garcia 
 

  

Suplent:  
Enric Adell Moragrega 
 

PdeCat 
Alfredo Ferré Fandos 
 

 

Suplent:  
Rafel Tomàs Royo 
 

PSC José Emilio Bertomeu Río  

  
Roser Merlos Borrull  
  

  

Suplents:  
Enric Roig Montagut o Josep Mas Sabaté o Ramon Brull Melich 
  

ENTESA Jordi Jordan Farnos 

PP Joan Segarra Piñana 

SECRETARI/A Francesc Folqué Alcoverro 
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DENOMINACIÓ 

4. CI 
d'Ensenyament, cultura, joventut i esports 

HORA SESSIO 10.30 

ÀREES D'ACTUACIÓ Ensenyament, cultura, joventut i esports 

PRESIDÈNCIA (PdeCat) Elisabet Zapater Alifonso 

ERC 

 
Enric Adell Moragrega 
Joan Antoni Navarro Serra 
Suplent:  
Paco Gas 

PdeCat 

Josep Codorniu 
Suplent.  
Joaquin del Pino Homedes 
 

PSC Enric Roig Montagut   

  
Ramon Brull Melich  
  

  

Suplents:  
José Emilio Bertomeu Río o Josep Mas Sabaté o Roser Merlos 
Borrull 
  

ENTESA Jordi Jordan Farnos 

PP Joan Segarra Piñana 

SECRETARI/A Anna Fàbregas Castelló 

 

 
DENOMINACIÓ 

5. CI  
de Gestió ambiental i sector primari 

HORA SESSIO 11.00 

ÀREES D'ACTUACIÓ Gestió ambiental, agricultura, ramaderia i pesca 

MEMBRES   

PRESIDÈNCIA (ERC) Roger Aviñó Martí 

ERC Paco Gas 

  
Suplent:  
Ferran Cid 

PdeCat Joan Pere Gómez Comes 

  Rafel Tomàs Royo 

  

Suplent: 
Kilian Franch Arques 
 

PSC 
Josep Mas Sabaté  
Roser Merlos Borrull   

    

  
Suplents:  
Enric Roig Montagut o José E. Bertomeu Río o Ramon Brull Melich  
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ENTESA Jordi Jordan Farnos 

PP Joan Segarra Piñana 

SECRETARI/A Francesc Folqué Alcoverro 

  

 
DENOMINACIÓ 

6. CI 
de Governació 

HORA SESSIO 11.30 

ÀREES D'ACTUACIÓ Afers interns, hisenda i personal 

MEMBRES   

PRESIDÈNCIA (ERC) Ferran Cid Martí 

ERC Enric Adell 

  
Suplent: 
Roger  Aviñó Martí 

PdeCat Joaquin del Pino Homedes 

  
Josep Codorniu Suñer 
 

  
Suplent:  
Alfredo Ferré Fandos 

PSC 
Josep Mas Sabaté  
Enric Roig Montagut   

   

  
Suplents:  
Roser Merlos Borrull o José E. Bertomeu Río o Ramon Brull Melich  

ENTESA Jordi Jordan Farnos 

PP Joan Segarra Piñana 

SECRETARI/A Jaume Estupiñá Mayor 

 
 
 

 
PUNT 4t.- Donar compte del canvi de denominació d’un grup polític comarcal. 
 
 
Se’n dóna compte de l’escrit presentat pel Portaveu del Grup Comarcal de Ciu, que 
literalment diu: 
 
“El grup comarcal de Convergència i Unió a la comarca del Baix Ebre, i en nom i 
representació del mateix el Sr. Kilian Franch Arques amb domicili al carrer Guifré el 
Pilós número 17, CP 43580 de la població de Deltebre amb DNI/NIF 52609425F, 
telèfon 619586994 i correu electrònic Kilian.franch@deltebre.cat 
 
EXPOSO: 
 

mailto:Kilian.franch@deltebre.cat
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El procés independentista català ha fet que diversos partits polítics catalans s’hagin 
replantejat part dels seus principis estatutaris. Durant la dècada del 2010, 
Convergència Democràtica va passar de l’autonomisme al sobiranisme, i 
posteriorment, a l’independentisme. Durant aquesta evolució, v a perdre la coalició 
amb el seu soci històric, Unió Democràtica de Catalunya. El gener de 2016 Artur Mas, 
en ser substituït per Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, va assumir 
la tasca de preparar la refundació del seu partit. El 10 de juliol de 2016 es va celebrar 
l’últim congres de Convergència Democràtica de Catalunya, en el qual es va acordar la 
seva refundació en un nou partit, el PDECAT, Partit Demòcrata Europeu Català. 
 
Per això, 
 
DEMANO: 
 
Que d’ara en endavant i donat que el grup comarcal de CIU ja no té cap conseller 
comarcal adscrit al partit UDC i per tot l’exposa’t anteriorment, demano que es canviï el 
nom del nostre grup polític de CIU a PDECAT.” 
 
La Corporació se’n dóna per assabentada amb els efectes que comporta la nova 
denominació 
 
 
PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció per 
al programa “Fem ocupació per a Joves” 2018 
 
En data 21 de desembre de 2017, es publica en DOGC 7521A, la  Resolució 
TSF/2936/2017, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 
2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions 
del Programa "Fem Ocupació per a Joves” 
 
El Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l'Ordre EMO/256/2015, de 5 
d'agost, i modificada per l'ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 
“Fem Ocupació per a Joves, cerca un enfocament diferent, ja que la política activa 
d'ocupació pren com a punt de partida les necessitats reals de l'empresa. En funció de 
les vacants de llocs de treball existents al territori se seleccionen les persones joves 
més adients per aquells llocs de treball, facilitant la formació específica necessària per 
a les vacants existents. D'aquesta manera, es posa l'accent en incentivar la demanda 
en el mercat de treball. Aquest programa desenvoluparà les seves actuacions per a 
persones joves de 18 a 29 anys d'acord la disposició final dotzena de la Llei 25/2015, 
de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i 
altres mesures d'ordre social i la Resolució de 29 de juliol de 2015, de la Direcció 
General del Treball Autònom, de la Economia Social i de la Responsabilitat Social de 
les Empreses, on s'amplia l'edat màxima d'accés al Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil als menors de 30 anys. 
 
D’acord amb la Resolució TSF/2936/2017, d'1 de desembre, el Programa tindrà un 
període d’execució mínim de 15 mesos i s’iniciarà l’endemà de la notificació de la 
resolució d’atorgament de la subvenció. 
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El Programa Fem Ocupació per a Joves,  es durà a terme mitjançant el 
desenvolupament de tres actuacions: 
a) Prospecció laboral 
b) Orientació  
c) Formació 
 
Per aquesta convocatòria, el Consell Comarcal ha sol·licitat una subvenció per a la 
realització de les actuacions amb  20 Joves no ocupats, amb manca de qualificació 
específica i estudis d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà.  
 
Les quantitats màximes  a subvencionar, per a cada mòdul són les següents: 
 
a) Prospecció  28.000,00€ 
b) Orientació   36.000,00€ 
c) Formació  24.000,00€ 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Activació Econòmica, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció per a l’execució del 
Programa Fem Ocupació per a Joves, adreçat a 20 Joves en situació de desocupació, 
per un import de  88.000,00€. 
 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que 
produeixi l’efecte corresponent. 
 
 
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’inclusió en el  Programa 
d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de 
persones aturades en col·laboració amb Agències de Col·locació 
 
La Resolució TSF/2989/2017, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
per a l'any 2017 en relació amb les actuacions del programa d'accions d'intermediació 
laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades, Línia 1, en 
col·laboració amb agències de col·locació preveu en relació amb  l’'Ordre 
TSF/310/2016 dues línies de subvencions a les agències de col·locació: la línia 1, 
destinada als col·lectius indicats a la base 11.1 de l'annex 1 de l'Ordre, i la línia 2, 
destinada als col·lectius de persones amb discapacitat i/o malaltia mental previstos a 
la base 11.2 de l'annex 1 de la mateixa Ordre. 
 
D'acord amb el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 
2017-2018 un dels seus principals objectius és fomentar la participació en polítiques 
actives d'ocupació de les persones més desfavorides. En aquest mateix pla, 
s'estableix que un dels criteris que han d'orientar les línies d'actuació del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya durant aquest període és l'adequació de les actuacions a les 
necessitats dels diferents col·lectius de persones en situació d'atur. 
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El Consell Comarcal, mitjançant aquest programa, pretén dur a terme la intermediació i 
la inserció de les persones que formen part del col·lectiu definit en la convocatòria, 
fomentant la participació en polítiques actives d’ocupació de les persones més 
desfavorides aturades de llarga durada. La intermediació comporta la cerca d’ofertes 
adequades, la derivació de les persones a les ofertes cercades, la preparació 
d’entrevistes de feina i la realització d’accions per a la millora de les competències de 
les persones participants 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa d’Activació Econòmica, i per unanimitat dels membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció actuacions del programa 
d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones 
aturades, Línia 1, en col·laboració amb agències de col·locació, d’acord amb les 
disposicions de la Resolució TSF/2989/2017, de 19 de desembre i el següent detall:  
 
Persones participants: 80 
Accions d’adscripció: 80 persones*250 € = 20.000 € 
Previsió d’inserció: 25% 20persones*800 € = 16000 € 
TOTAL SOL·LICITAT: 36.000 € 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que 
produeixi l’efecte corresponent. 
 
 
PUNT 7è.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell 
Comarcal en entitats i organismes 
 
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. 
 
Posteriorment, en la sessió de data 30 de juny de 2017, per diferents circumstàncies, 
es va considerat oportú procedir a la substitució d’algun dels representants nomenats, 
ja sigui per voluntat d’organització interna, ja sigui per petició del grup polític comarcal. 
 
Actualment, fruit de la modificació de l’equip de govern actual, es considera procedent 
substituir alguna de les representacions acordades prèviament. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa Comarcal de Governació, amb els vots a favor dels 10 membres del grup 
comarcal del PDeCAT, els 7 membres presents del grup comarcal d’ERC, i el del 
membre del grup comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 5 membres del grup 
comarcal del PSC, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
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Primer. Substituir  els representants actuals pels nous representants en els diferents 
organismes i entitats: 
 

 

CONSORCIS 

 
-  Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
REPRESENTANT ACTUAL 
Sr. Enric Roig Montagut 
 
NOU REPRESENTANT 
Sra. Elisabet Zapater Alifonso  
 
 
- Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
 
REPRESENTANTS ACTUALS - CIU 
Kilian Franch Arques 
Domingo Tomàs Audí 
Francesc Arasa pascual 
 
NOUS REPRESENTANTS - CIU 
 
Kilian Franch Arques 
Domingo Tomàs Audí 
Sandra Zaragoza Valles 

 

SOCIETATS  

 
- Representant a PARC EÒLIC BAIX EBRE, SA 
 
REPRESENTANT ACTUAL 
Sr. Enric Roig Montagut 
 
NOU REPRESENTANT 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés 
 
 
- Representant a la Junta General i Consell d’Administració del Grup SAGESSA 
 
REPRESENTANT ACTUAL 
Sr. Enric Roig Montagut 
 
NOU REPRESENTANT 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés 
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- Representants al Consell Rector del Grup SAGESSA 
  
REPRESENTANTS ACTUALS 
Sr. Daniel Andreu Falcó 
Sr. Enric Roig Montagut 
 
NOUS REPRESENTANTS 
Sr. Daniel Andreu Falcó 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés 
 
 

ORGANISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
 
-  Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre i les reserves naturals 
parcials de la Punta de la Banya i de l’Illa de Sapinya 
  
REPRESENTANTS ACTUALS 
Sr. Daniel Andreu Falcó 
Sr. José Emilio Bertomeu Río 
 
NOUS REPRESENTANTS 
Sr. Daniel Andreu Falcó 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés 
 
 
- Consell Directiu del Parc Natural del Delta de l'Ebre i les reserves naturals 
parcials de la Punta de la Banya i de l’Illa de Sapinya 
 
REPRESENTANT ACTUAL 
Sr. José Emilio Bertomeu Río 
 
NOU REPRESENTANT 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés 

•  
 
- Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre: 
 
REPRESENTANTS ACTUALS 
Sr. Enric Roig Montagut 
Sr. Josep Antoni Navarro Serra 
 
NOUS REPRESENTANTS 
Sra. Josep Antoni Navarro Serra 
Sr. Rafel Tomas Royo 
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- Comissió d’Escolarització d’EINF i Primària de la comarca del Baix Ebre 
 
REPRESENTANTS ACTUALS 
Tortosa:  Sr. Enric Roig Montagut 
Deltebre: Sr. José Emilio Bertomeu Río 
L’Aldea: Sr. Daniel Andreu Falcó 
Roquetes: Sr. Francesc Gas Ferré 
 
 
NOUS REPRESENTANTS 
Tortosa:  Sr. Josep Codorniu  
Deltebre: Sr. Carlos Serra 
L’Aldea: Sr. Daniel Andreu Falcó 
Roquetes: Sr. Francesc Gas Ferré 
 
 
-  Comissió d’Escolarització de secundària de Tortosa 
 
REPRESENTANT ACTUAL 
Sr. Josep Felip Monclús Benet 
Suplent: Sr. Enric Roig Montagut 
 
 
NOU REPRESENTANT 
Sr. Josep Felip Monclús Benet 
Suplent: Sr. Josep Codorniu 
 
- Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
 
REPRESENTANTS ACTUALS 
Sr. Francesc Gas Ferré 
Sr. Sandra Zaragoza Vallés 
 
 
NOUS REPRESENTANTS 
Sr. Francesc Gas Ferré 
Sr. Sandra Zaragoza Vallés 
 
 

ORGANISMES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

 
 
- Consell de la Marca de les Terres de l’Ebre 
 
REPRESENTANT ACTUAL 
Sr. José Emilio Bertomeu Río 
 
NOU REPRESENTANT 
Sr. Josep Felip Monclús Benet 
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ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS 

 
 
- Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa-Beseit: 
 
REPRESENTANT ACTUAL 
Sr. Enric Roig Montagut 
 
NOU REPRESENTANT 
Sr. Rafel Tomàs Royo 
 
 
- Representants al Consell Esportiu del Baix Ebre 
 
REPRESENTANTS ACTUALS 
Sr. Enric Adell Moragrega 
Sr. José Emilio Bertomeu Río 
Sra. Mayte Puell Garcia 
 
 
NOUS REPRESENTANTS 
Sr. Enric Adell Moragrega 
Srs. Elisabet Zapater Alifonso 
Sra. Mayte Puell Garcia 
 
 
- Representants a la Junta Rectora de l’Agrupació de Defensa Vegetal per al 
control de la mosca de l’olivera 
 
REPRESENTANTS ACTUALS 
Sr. Josep Antoni Navarro Serra 
Sr. Josep Mas Sabaté 
 
 
NOUS REPRESENTANTS 
Sr. Josep Antoni Navarro Serra 
Sr. Rafel Tomas Royo 
 
 

ORGANS DE GESTIÓ INTERNA DEL CONSELL COMARCAL 

 
 
- Comissió de seguiment EbreTerra 
 
REPRESENTANTS ACTUALS  
Sr. Enric Roig Montagut 
Sr. Jose Emilio Bertomeu 
Sr. Josep Antoni Navarro Serra 
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NOUS REPRESENTANTS 
Sr. Daniel Andreu Falcó 
Sr. Kilian Franch Arques 
Josep Antoni Navarro Serra 
 
 
- Consell d’Administració de Baix Ebre Innova, SL 
 
 
REPRESENTANTS ACTUALS - CIU 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés 
Sr. Rafel Tomàs Royo 
Sra. Elisabeth Zapater Alifonso 
 
NOUS REPRESENTANTS – CIU 
Sra. Bàrbara Curto Camisón 
Sr. Rafel Tomàs Royo 
Sra. Elisabeth Zapater Alifonso 
 
 
Segon. Traslladar el nomenament d’aquests representants a les corresponents 
entitats. 
 
 
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, de l’establiment de dedicacions i retribucions a 
presidència i vicepresidència 
 
L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix 
 

1. Els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l'exercici dels 
seus càrrecs quan els ocupin amb dedicació exclusiva, en aquest cas seran donats 
d'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el 
pagament de les quotes empresarials que correspongui , llevat del que disposa l'article 
anterior. 
 
En el supòsit de tals retribucions, la seva percepció serà incompatible amb la d'altres 
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, 
organismes o empreses que en depenen, així com per al desenvolupament d'altres 
activitats, tot això en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques. 
  
2. Els membres de les corporacions locals que exerceixin els seus càrrecs amb 
dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar 
delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran 
retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes, en aquest cas seran 
igualment donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social en aquest 
concepte, assumint les Corporacions les quotes empresarials que correspongui, llevat 
del que disposa l'article anterior. Aquestes retribucions no podran superar en cap 
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cas els límits que es fixin, si s'escau, en les lleis de pressupostos generals de l'Estat. 
En els acords plenaris de determinació dels càrrecs que comportin aquesta dedicació 
parcial i de les retribucions dels mateixos, s'haurà de contenir el règim de la dedicació 
mínima necessària per a la percepció d'aquestes retribucions. 
 
...   
3. Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni 
dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin part, en la quantia assenyalada pel 
ple de la mateixa. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Governació, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del 
PDECAT, els 7 membres presents del grup comarcal d’ERC, i el del membre del PP, i 
amb l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal del PSC, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Establir que, amb efectes des del dia 1 de febrer de 2018, la Sra. Sandra 
Zaragoza Vallés, Presidenta d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb 
dedicació parcial del 50 % de jornada i percebent l’import de  32.375,00 € bruts anuals.  
 
Segon- Establir que, amb efectes des del dia 1 de febrer de 2018 el Sr. Daniel Andreu 
Falcó, vicepresident primer d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació 
parcial del 50 % de jornada i percebent l’import de 32.375,00 € € bruts anuals.  
 
Tercer- Les retribucions establertes en els acords primer i segon per raó del 
desenvolupaments dels càrrecs de Presidenta i Vicepresident primer, es percebran en 
catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i seran donats d’alta al règim 
general de la Seguretat Social amb efectes des del dia 1 de febrer de 2018.  
 
Quart. Notificar aquest acord als interessats, als serveis econòmics de la corporació i 
fer-lo públic a través del portal de transparència comarcal i amb publicació al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
 
PUNT 9è-. Aprovació, si s’escau, de la dissolució del Consorci de Serveis 
Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià -CODE- 
 
El Ple del Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del baix DEbre i del 
Montsià, en sessió extraordinària duta a terme el dia 28 de desembre de  2017, entre 
d'altres, va prendre l’acord que literalment es transcriu per unanimitat dels assistents, 
complint amb la majoria absoluta requerida: 
 
“Atès que, amb data 29 d’octubre de 2014, el Ple del CODE va acordar la iniciació del 
procediment per a la dissolució del Consorci, nomenant com a liquidador, una comissió 
liquidadora formada pels membres de la Junta de Govern, els presidents dels Consells 
Comarcals, del Baix i del Montsià, i els tècnics del CODE, que realitzarà la proposta de 
liquidació que inclourà el procediment de subrogació de l’actual plantilla. 
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Atès que, amb data 3 de novembre de 2014, l'acord d'inici va ser remès a totes les entitats 
consorciades.  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 40 dels Estatuts del Consorci, i l'article 14 de la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa i en el Decret 179/1995 , de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, el ple del CODE va aprovar en sessió de data 
17 de març de 2015, aprovar inicialment la dissolució del Consorci per considerar-ho 
convenient per la creació del nou consorci COPATE i els criteris a aplicar per al període de 
liquidació: 
 

a) El CODE va entrar en procés de liquidació i no va contreure noves obligacions. 
b) A partir del dia 1 d’abril 2015 el personal del CODE es va subrogar al COPATE amb 

les mateixes condicions. 
c) El patrimoni del Consorci es va incorporar automàticament a l’inventari del COPATE, 

amb efectes 1 d’abril de de 2015.  
d) El procés de liquidació hauria d’haver estat completament finalitzat en data 31 de 

desembre de 2015, data en la qual el CODE havia de quedar dissolt però hi havia 
drets pendents de cobrar i obligacions pendents de pagar per això s’ha retardat. 

e) El COPATE es va subrogar en la posició del CODE en tots els contractes, convenis, 
concessions, acords, subvencions i qualsevol altra relació jurídica bilateral de la qual 
l’ens fos part.  

f) Els responsables del Consorci havien d’elaborar amb efectes 31 de desembre de 
2015 la corresponent acta d’arqueig, es mantindran les funcions i responsabilitats 
d’ordenació de pagaments, Intervenció i Tresoreria. 

 
En sessió 17 de març de 2015  es va aprovar el conveni a signar amb el COPATE per dur a 
terme la subrogació amb efectes 1 d’abril de 2015, es va signar el conveni i es va fer efectiva 
la subrogació del personal. 
 
Es va publicar anunci  al BOPT núm. 76 de data 1 d’abril de 2015. No s’ha presentat cap 
reclamació ni al·legació. 
Durant aquests dos anys s’ha efectuat el pagament de les obligacions pendents i s’han 
realitzat les gestions per al cobrament dels drets, a la data de l’informe d’intervenció 22 de 

desembre de 2017, els imports pendents de cobrament són: 

 

 

 

 
 

  

Pdnt. 

NIF. Raó social terc. Exercici Text del dret cobrament 

     B55590319 FORESTAL BALSEBRE SL       2015 DIRECCIO TECNICA GESTIO FORESTAL 2014 LA FATARELLA 931,87 

G43128826 ADF SANT ROC       2013 DIRECCIO TECNICA GESTIO FORESTAL ADF SANT ROC 546,04 

G43380948 ADF CABRA FRIXET       2012 GESTIO FORESTAL ADF CABRA FEIXET 633,30 

P0431066D AJUNTAMENT EL PERELLO       2012 EL PERELLO MILLORA VIAL APTE 110,56 

P4315100J AJUNTAMENT DE TIVENYS       2013 TIVENYS ALEBEM 2013 500,00 

P4315800E AJUNTAMENT D'ULLDECONA       2013 ULLDECONA SALUBRITAT 2013 0,03 

Q9350011D CONSORCI  GESTIO RSU MONTSIÀ       2014 CONVENI PRESTACIO SERVEIS TÈCNICS 2.000,00 

S0811001G DEPARTAMENT AGRICULTURA       2013 ELABORACIÓ CANDIDATURA RESERVA BIOSFERA 30.000,00 

 
 

 
 

 
    

34.721,80 

El Consorci actualment no té cap import pendent de pagament, tret del 75 % de l’import de la 
paga extra de 2012, 33.645,22,34 euros. 
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Els saldos actuals en els dos comptes bancaris són: 
 
Núm. c/c ES2221000086140200711863: 19.117,35 € 
Núm. c/c ES6401826035480201618471: 15.914,64€ 
 
Considerant l’antiguitat  i import dels ingressos pendents, es proposa donar de baixa els 
següents imports ja que responen a deutes incobrables ja sigui per possibles duplicitats, algun 
error en la seva comptabilització i perquè ja s’ha intentat el seu cobrament durant aquest dos 
anys: 

 
B55590319 FORESTAL BALSEBRE SL       2015 DIRECCIO TECNICA GESTIO FORESTAL 2014 LA FATARELLA 931,87 

G43128826 ADF SANT ROC       2013 DIRECCIO TECNICA GESTIO FORESTAL ADF SANT ROC 546,04 

G43380948 ADF CABRA FRIXET       2012 GESTIO FORESTAL ADF CABRA FEIXET 633,30 

P0431066D AJUNTAMENT EL PERELLO       2012 EL PERELLO MILLORA VIAL APTE 110,56 

P4315100J AJUNTAMENT DE TIVENYS       2013 TIVENYS ALEBEM 2013 500,00 

P4315800E AJUNTAMENT D'ULLDECONA       2013 ULLDECONA SALUBRITAT 2013 0,03 

Q9350011D CONSORCI  GESTIO RSU MONTSIÀ       2014 CONVENI PRESTACIO SERVEIS TÈCNICS 2.000,00 

P4315800E AJUNTAMENT D'ULLDECONA       2013 ULLDECONA SALUBRITAT 2013 0,03 

 
Considerant totes les dades exposades, pendent de les comissions o despeses per realitzar 
per poder fer efectiva la liquidació del Consorci, el romanent de tresoreria final del Consorci 
seria: 
 
1. (+) FONS LÍQUIDS ...................................................................................................... 35.031,99 
 
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ................................................................ 34.721,77 
 
3. (–) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT .............................................................. 0,00 
 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:  .................................................. 69.753,76 
 

 
El Consorci va acordar, en data 12 de desembre de 2012, aprovar la declaració de no 
disponibilitat de crèdit pressupostari de les partides  per un import de 44.785,75 euros, 
quedant els ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’ Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en les 
corresponents Lleis de pressupostos.  
 
En data 31 de març de 2015 es va efectuar el pagament del 25 % per import de 11.370,62 i 
encara resta pendent d’abonar als treballadors la quantitat de 33.645,22 euros.  
 
S’han mantingut durant el 2015, 2016 i 2017 les estructures jurídiques i comptables del 
Consorci en procés de liquidació per tal de tancar els comptes en relació als drets i 
obligacions d’exercicis anteriors, i el COPATE s’ha fet càrrec de despeses a nom del CODE, 
per efecte de la subrogació (llicència del programa de comptabilitat, IVTM dels vehicles). 
 
Vist l'informe d'Intervenció sobre l'estat econòmic i financer del Consorci i els certificats de 
Secretaria sobre els béns i drets del Consorci i sobre la plantilla i Relació de Llocs de treball, 
que es van traspassar al COPATE i consten al conveni signat. 

 
Vista aquesta proposta de liquidació com a comissió liquidadora del Consorci. 
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De conformitat amb l'establert en l’article 40 dels estatuts del CODE, l'article 
127 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i en el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple  adopta per unanimitat dels presents 
els següents acords: 

PRIMER. Aprovar la dissolució del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i 
Montsià per la creació del nou consorci, COPATE. 

SEGON. Aprovar la liquidació elaborada per la comissió liquidadora del Consorci, el contingut 
del qual és el següent: 

• Els béns i drets del Consorci detallats al certificat de Secretaria, inclòs al conveni 
signat entre CODE i COPATE.  

• El personal al servei del Consorci ja es va subrogar al COPATE en data 1 d’abril de 2015, 
ha quedat integrat a la plantilla del COPATE, es detalla al conveni signat. 

• Les transferències per a despeses corrents i inversions pendents de rebre són les 
següents: 

S0811001G DEPARTAMENT AGRICULTURA       2013 ELABORACIÓ CANDIDATURA RESERVA BIOSFERA 30.000,00 

• Els ingressos pendents de rebre que s’han de donar de baixa són els següents: 

B55590319 FORESTAL BALSEBRE SL       2015 DIRECCIO TECNICA GESTIO FORESTAL 2014 LA FATARELLA 931,87 

G43128826 ADF SANT ROC       2013 DIRECCIO TECNICA GESTIO FORESTAL ADF SANT ROC 546,04 

G43380948 ADF CABRA FRIXET       2012 GESTIO FORESTAL ADF CABRA FEIXET 633,30 

P0431066D AJUNTAMENT EL PERELLO       2012 EL PERELLO MILLORA VIAL APTE 110,56 

P4315100J AJUNTAMENT DE TIVENYS       2013 TIVENYS ALEBEM 2013 500,00 

P4315800E AJUNTAMENT D'ULLDECONA       2013 ULLDECONA SALUBRITAT 2013 0,03 

Q9350011D CONSORCI  GESTIO RSU MONTSIÀ       2014 CONVENI PRESTACIO SERVEIS TÈCNICS 2.000,00 

P4315800E AJUNTAMENT D'ULLDECONA       2013 ULLDECONA SALUBRITAT 2013 0,03 

• Les obligacions i deutes pendents només és el pagament del 75% de la paga extra de 
2012 que s’ha de pagar als treballadors del CODE avui subrogats al COPATE. 

Per la qual cosa les quotes de liquidació que corresponen als membres es traspassen al 
COPATE tants els drets com les obligacions. 

El pagament d'aquestes quotes de liquidació es realitzarà de la següent forma i amb les 
següents condicions: 

1) Traspassar al COPATE els saldos actuals dels dos comptes del CODE. 
Núm. c/c ES2221000086140200711863: 19.117,35 € 
Núm. c/c ES6401826035480201618471: 15.914,64€ 

2) Ordenar al COPATE que pagui el 75% de la paga extra de 2012 als treballadors del 
CODE que actualment formen part de la plantilla del COPATE. 

3) Comunicar a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura i Departament 
d’Economia, que els 30.000,00 € pendents per l’elaboració de la candidatura de la Reserva de 
la Biosfera de Terres de l’Ebre, ho poden ingressar al compte del COPATE. 
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TERCER. Exposar al públic aquest acord durant 30 dies, mitjançant anunci al BOPT als 
efectes de general coneixement. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si no es 
presenta cap al·legació ni reclamació. L’acord de dissolució serà tramès per ser ratificat pels 
òrgans competents de cadascuna de les institucions que formen part del Consorci. 
 
QUART. Comunicar l'acord de dissolució del Consorci a la Direcció general d'Administració 
Local, per a la cancel·lació de la inscripció del consorci en la secció complementària 
corresponent del Registre de les Entitats Locals de Catalunya 
 
CINQUÈ. Facultar al Sr. President del Consorci per a la realització de quants tràmits i 
actuacions siguin precises per a l'execució del present Acord. 

 

 

Vist l’acord adoptat pel Plenari del CODE, el Ple del Consell, després de conèixer el 
dictamen de la comissió informativa comarcal de Governació sotmet l’assumpte a 
votació ordinària i per unanimitat dels membres presents adopta els següents 
ACORDS 
 
Primer. Ratificar l’acord de dissolució adoptat pel Ple del Consorci de Serveis 
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià. 
 
Segon.  Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura 
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord inclosa, si s’escau,  
la tramitació de la publicació corresponent. 
 
Tercer. Trametre l’acord al CODE per tal que produeixi l’efecte corresponent. 
 
 
 
PUNT 10è.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat per a segon 
lloc a una treballadora. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 338 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, tots aquells 
treballadors de l’Administració que desitgin exercir alguna altra activitat han de 
formular prèviament la declaració d’activitats corresponent i que, en tot els casos, 
requereix autorització expressa prèvia, i que correspon al ple de l’entitat local declarar 
aquesta compatibilitat. 
 
La treballadora Rosa Ana Fabra Llambrich ha presentat un escrit pel qual exposa que 
actualment està prestant serveis al Consell Comarcal del Baix Ebre, en jornada parcial 
del 24% prestant a l’EAIA i té la possibilitat de desenvolupar tasques de tècnic de 
joventut al Consell Comarcal del Montsià amb una jornada del 42 %; tenint en compte 
que entre ambdues jornades no supera el 100 % sol·licita poder compatibilitzar els dos 
llocs de treball 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió 
Informativa de Governació, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
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Primer- Atès que el lloc de treball desenvolupat no té incorporat de forma expressa 
com a component del complement específic el factor d’incompatibilitat, es declara la 
següent compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic: 
 
1. Treballador: Sra. Rosa Ana Fabra Llambrich – DNI 52604571Y 
 
Segona activitat pública: tècnic de joventut al Consell Comarcal del Montsià  
 
Horari: fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix Ebre  
 
Segon- Deixar constància a aquesta empleada de l’obligació d’abstenir-se d’intervenir 
en expedients que puguin tenir incidència en el seu àmbit laboral dins el Consell 
Comarcal del Baix Ebre  
 
Tercer. Notificar el present acord a  l’empleada afectada i als serveis de personal 
 
 
PUNT 11è.- Moció presentada pel grup comarcal del PSC per exigir a la 
Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol 
 
Presenta la moció la Sra. Roser Merlos com a membre del grup proposant. 
 
El Sr. Enric Adell, com a portaveu del grup comarcal d’ERC, vol destacar la 
importància en la formació entre les edats de 0 a 3 anys. Vol mostrar el suport a la 
moció presentada pel grup comarcal del PSC, però vol puntualitzar que la Generalitat 
de Catalunya ha de destinar més recursos per tal de poder millorar el pagament a les 
escoles bressol i fer més petita la quantitat que han de pagar les famílies. 
 
Recorda també el Sr. Adell, que va ser la Consellera Marta Cid, qui va aconseguir un 
augment significatiu de la partida per a les escoles Bressol. 
 
Vol remarcar també el Sr. Adell què Catalunya pateix un espolí fiscal anual molt 
significatiu per part de l’Estat Espanyol, què va ser el PP qui va deixar de finançar 
l’educació dels 0 als 3 anys, i què el Sr. Zapatero qui va eliminar la gratuïtat del segon 
cicle d’educació infantil. 
 
El Sr. Kilian Franch vol puntualitzar una sèrie de coses que hi ha a l’argumentari de la 
moció presentada pel grup comarcal del PSC. 
 
La Generalitat ha presentat recurs de cassació, i per tant, no es pot demanar una 
moció de retorn perquè no hi ha una sentència ferma.  
 

L’ensenyament és una prioritat pel Govern de la Generalitat. L’educació de 0-3 anys és 

una etapa no obligatòria, malgrat que sigui important per a les famílies i els infants. 

Així doncs, com que els recursos són limitats i escassos, a l'hora de prioritzar s'ha 

optat per garantir la qualitat a l’ensenyament obligatori: millorar oferta places de 

Formació Professional (FP), incrementar càrregues horàries (matemàtiques, foment 

lectura...), lluitar contra el fracàs escolar en etapes obligatòries, el reforç a la primària 
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per als alumnes que ho necessitin, etc. Ara bé, això no vol dir en cap cas que la 

Generalitat desatengui la funció educativa de les escoles bressol i la funció social de 

permetre la conciliació de la vida laboral i familiar. 

 
Afegeix el Sr. Franch que la Generalitat ha tingut i té dificultats per poder mantenir 

l’oferta de llars d’infant fruit dels incompliments de l’Estat en no pagar els deutes que té 

amb Catalunya. 

 
Quan el Govern de l’Estat l’any 2012 va eliminar dràsticament totes les aportacions 

que feia per a tota l’etapa 0-6 deixant-les a 0, la Generalitat va aconseguir garantir el 

finançament de les llars d’infants -tant les municipals com les d’iniciativa social- 

mitjançant acords amb les diferents diputacions assegurant tot moment que totes les 

llars d’infants rebessin els ajuts corresponents per part de l’administració. En aquest 

sentit, la Consellera d’Ensenyament ja va proposar l’any 2012 un sistema d’ajuts més 

just i equitatiu en les negociacions a la comissió mixta (Ajuntaments/Generalitat): que 

els ajuntaments apliquessin la tarifació social a les llars d’infants. És a dir el pagament 

en funció de la renda familiar. Finalment, alguns ajuntaments ho estan aplicant. 

 
La Sra. Merlos li respon al Sr. Franch, veu com aberrant que aquests milions d’euros 
que estan parlant, s’hagin destinat a altres coses, com per exemple en finançar 
escoles concertades, unes escoles que discriminen per sexe. Remarca que no es una 
qüestió econòmica sinó una qüestió de voluntat política. 
 
Atès que l’educació és una garantia per a la igualtat d’oportunitats i el futur del nostre 
país i dels nostres joves: un servei bàsic que s’ha de potenciar per enfortir-nos com a 
persones, com a societat i com a país i, per tant, invertir en educació és invertir en 
qualitat per tenir un país millor preparat i amb capacitat per afrontar les dificultats. 
 
Atès que l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0 a 3 anys és 
de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular 
mitjançant convenis amb els ens locals. 
 
Atès que la relació convenial entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments es va 
trencar al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de la institució, passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les 
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipal. 
Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que el 
17% restant es finança a través de les diputacions. 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic. 
 
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost d ela Generalitat de Catalunya 
per al 2017 recollia, a la Disposició Addicional 49, que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a 
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mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a 
augmentar-lo progressivament fins al 1.800 euros per plaça i any, i que aquest mandat 
no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat. 
 
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSSJC ha condemnat per primer cop 
a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles 
bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda 
individual i una de col·lectiva, amb 30 consistoris, contra la Generalitat de Catalunya, 
exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes inversions que el 
Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els any 
2012 i 2015. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del 
PSC, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat 
a la sentència del TSJC, per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 
36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar 
per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi. 
 
Segon- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que d’acord amb l’escrit de la 
sentència del TSJC, retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del 
servei de les escoles bressols municipals als ajuntaments que, tot i no plantejar-li amb 
anterioritat cap recurs directe per la via judicial al Govern de la Generalitat, si que 
tenen pendent un deute per aquesta gestió dels mateixos recursos escolars del 2012 a 
2015, i que preveu aquesta sentència.  
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a les poblacions del Baix Ebre que tinguin escoles bressol, així com també 
al Govern de l’Estat Espanyola. 
 
PUNT 12è.- Propostes d’urgència 
 
No se’n presenten 
 
PUNT 13è.- Informes de Presidència. 
 
No se’n produeixen 
 
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes 
 
El Sr. Roig, membre del grup comarcal del PSC, exposa que vist el punt 3r d’aquest 
Ple, vol puntualitzar que hi ha dos membres del govern que tenen responsabilitats i no 
figuren com a membres titulars de la comissió que els pertoca d’acord amb la seva 
activitat de govern, cosa que no li sembla el més adient, ja què no podran donar tota la 
informació necessària als membres de l’oposició quan aquests ho sol·liciten a les 
diverses comissions informatives. 
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La Sra. Sandra Zaragoza, li respon que els membres titulars estaran degudament 
informats pels membres del govern de la seva activitat i podran donar tota la 
informació que necessitin tots els membres de la comissió informativa. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta 
aixeca la sessió, sent 14:00 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico amb el vistiplau de 
la Presidenta. 
 


