
 
 
 
ACTA 02/2021 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier     Jordan Farnós, Jordi 
 
      
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviño i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep  
Galbe Mauri, Eladi  
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Osorio Canterero, Francisco Javier  
Pedret Ramos, Mercè (s’incorpora al punt 2n) 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Audí, Domingo 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També són presents a la sessió: 

 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 

 
Sent les 14:00 hores del dia 26 de febrer de 2021, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en 
primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució 
del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de data 23 de febrer de 2021 
 
El president ha disposat:  



 
 

 L'article 46.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa: 3. En tot 
cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o 
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el funcionament 
normal del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals, 
aquests, un cop apreciada la concurrència de la situació descrita per l’alcalde o el president o 
qui vàlidament els substitueixi a l’efecte de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, es 
poden constituir, fer sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, 
sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i en quedi acreditada 
la identitat. Així mateix, s’ha d’assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la 
sessió, i s’han de disposar els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o secret 
d’aquelles segons escaigui legalment en cada cas. Als efectes anteriors, es consideren 
mitjans electrònics vàlids les audioconferències, les videoconferències, o altres sistemes 
tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat tecnològica, la 
participació política efectiva dels seus membres, la validesa del debat i la votació dels acords 
que s’adoptin. La situació actual de risc per la població per la propagacio del virus COVID19 
es troba en un punt de gravetat per raó de la qual s'ha decretat l'estat d'alarma i s'han adoptat 
diverses mesures de control de la mobilitat a fi d'evitar contactes i contagis. 

El President ha disposat el següent ordre del dia: 

PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
PUNT 2n.-  Expedient 249/2021. Donar compte de resolucions de Presidència 
 
PUNT 3r.-  Expedient 144/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb el 
Departament de Salut per a implementació del Programa SALUT + SOCIAL 
 
PUNT 4rt.- Expedient 102/2021. Aprovació, si s'escau, del reconeixement extrajudicial de 
crèdits del 2020 al pressupost de 2021 
 
PUNT 5è.- Expedient 170/2021. Aprovació, si s'escau, del 3r. expedient de modificació de 
crèdit del perssupost de l'exercici 2021 
  
PUNT 6è.- Expedient 555/2020. Donar compte del Període Mig de Pagament i morositat de 
l'exercici 2020  
  
PUNT 7è.- Expedient 141/2021. Aprovació, si s'escau, del Conveni per la prestació del servei 
de tècnic compartit de joventut als ajuntaments de la comarca 2021 
  
PUNT 8è.- Expedient 212/2021. Proposta de Presidència de suport a Pablo Hasel 
  
PUNT 9è.- Expedient 211/2021. Moció del grup comarcal d'ERC de suport a l'amnistia. 
 
PUNT 10è.- Expedient 210/2021. Moció que presenta el grup comarcal d'ERC en suport al 
conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre 
 
PUNT 11è.- Expedient 247/2021. Moció que presenta el Grup Comarcal Socialista al Consell 
Comarcal Baix Ebre per demanar la construcció d’un nou hospital a les Terres de l’Ebre 
 
PUNT 12è.- Propostes d'urgència 
 
PUNT 13è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 



 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova l’existència del 
quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,  es passa a 
l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 1r.- Aprovació de l’acta de les sessió anterior. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha distribuït 
prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels consellers 
comarcals presents, l’acta 01/2021 de la sessió ordinària de data 29 de gener de 2021. 
 
 
PUNT 2n. Expedient 249/2021. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2021-0040 
SIA 2126658 -- Expedient 201/2021 -- 47627488P ANA CASTELLS 
MARQUÈS -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS ANNA CASTELLS 
MARQUES -- 

201/2021 

RP 2021-0039 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1035/2020 -- Múltiples 
interessats -- BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 
2020-2021 -- 

1035/2020 

RP 2021-0038 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1034/2020 -- Múltiples 
interessats -- COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR, CURS 2020-2021 -- 

1034/2020 

RP 2021-0037 
SIA 2126756 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 102/2021 -- 
Reconeixement extrajudicial de crèdits del 2020 al pressupost de 2021 -- 

102/2021 

RP 2021-0036 
SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 116/2021 -- 52601156H 
MARTA ZARAGOZA PANISELLO -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS 
MARTA ZARAGOZA PANISELLO -- 

116/2021 

RP 2021-0034 

SIA 2165410 -- Expedient 135/2021 -- E43232180 RESTAURANT 
VASCOS C.B. -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT 
AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - RESTAURANT VASCOS 
C.B. -- 

135/2021 

RP 2021-0035 
SIA 2126756 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 102/2021 -- 
Reconeixement extrajudicial de crèdits del 2020 al pressupost de 2021 -- 

102/2021 

RP 2021-0033 
SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 91/2021 -- Omissió de 
la funció interventora en l'expedient d'adjudicació de les AIM -- 

91/2021 

RP 2021-0032 
SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- Expedient 
122/2021 -- Contractació Olivia Curto Machi, substitució reducció jornada 
Cinta Valmaña, psicologa SIS -- 

122/2021 

RP 2021-0031 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 1253/2020 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ DE 
TÈCNICS/ES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL. ÀREA ACTIVACIÓ 
ECONÒMICA I OCUPACIÓ -- 

1253/2020 



 

RP 2021-0030 
SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 115/2021 -- 52607382B 
Núria Vidal Ferrando -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS NÚRIA VIDAL 
FERRANDO -- 

115/2021 

RP 2021-0029 

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 638/2020 -- P4300087F 
(COPATE), 47936031Y MIRIAM BIOSCA SANCHO, -- CONTRACTE 
TÈCNIC DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA - CONTRACTACIÓ PÚBLICA - 
ADSCRIPCIO A COPATE - MIRIAM BIOSCA SANCHO -- 

638/2020 

RP 2021-0028 
SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 16/2021 -- 
Programa Treball i Formació Conv. DONA i COOR 2020 -- 

16/2021 

RP 2021-0027 

SIA 2126674 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 587/2020 -- 38416777S 
ANTONIO CATALA NICOLAS -- RECLAMACIO DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. ANTONIO CATALA- TRENCADA ULLERES PER 
TREBALLADORA FAMILIAR -- 

587/2020 

RP 2021-0026 

SIA 2165410 -- Expedient 32/2021 -- B31895873 FLORETTE 
HORTÍCOLA NAVARRA, SLU -- PROCEDIMENT D'AUTORITZACIO 
D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - FLORETTE HORTÍCOLA 
NAVARRA SLU TO0695 -- 

32/2021 

RP 2021-0025 

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 1253/2020 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ DE 
TÈCNICS/ES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL. ÀREA ACTIVACIÓ 
ECONÒMICA I OCUPACIÓ -- 

1253/2020 

RP 2021-0024 
SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 53/2021 -- AJUTS 
PER A L'ASSISTÈNCIA A LLARS D'INFANTS, 3a adjudicació -- 

53/2021 

RP 2021-0023 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 795/2020 -- Múltiples 
interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO OBLIGATORI, CURS 
2020-2021 -- 

795/2020 

RP 2021-0022 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 870/2020 -- Múltiples 
interessats -- CRIDA I CONTRACTACIÓ DE MONITORES I 
EMPLATADORES. MENJADOR ESCOLAR. CURS 2020-2021 -- 

870/2020 

RP 2021-0021 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -- 
COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 -- 

81/2021 

RP 2021-0020 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -- 
COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2021 -- 

81/2021 

RP 2021-0019 
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 2657/2018 -- 
40929385B Maria del Carmen Salamo Castells -- Contractació 
treballadora familiar Carmen Salamo Castells -- 

2657/2018 

 
 
 
 



 
 
PUNT 3r. Expedient 144/2021. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb el 
Departament de Salut per a implementació del Programa SALUT + SOCIAL. 
 
L’ICS és una empresa pública creada a l’empara de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, l’article 3 de 
la qual estableix com a objectiu d’aquesta institució la prestació de serveis sanitaris públics, 
que hauran d’incloure necessàriament l’atenció sociosanitària, mitjançant la cooperació amb la 
resta de prestadors públics de serveis sociosanitaris, per tal d’assolir aquest objecte amb 
eficàcia i coherència. 
 
Per tal d’assolir aquest objectiu, el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 estableix entre les 
seves línies d’actuació la integració i coordinació de serveis i nous models organitzatius i de 
gestió. Aquesta línia d’actuació està en consonància amb el Pla de Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, que també estableix la col·laboració amb el Departament 
d’Afers socials, treball i famílies, com un element fonamental per a crear un model assistencial 
integrat dedicat a la millora de l’atenció a la ciutadania. 
 
L’article 27.1 de la Llei 12/2007 estableix que a l’Administració de la Generalitat, els municipis i 
la resta d’ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis 
socials, d’acord amb aquesta Llei i, si s’escau, amb la legislació sobre organització territorial i 
règim local. D’altra banda, el Decret 27/2003, l’objecte del qual és l’establiment de les 
condicions mínimes exigibles a tots els serveis socials d'atenció primària del Sistema Català 
de Serveis Socials, per tal de garantir la qualitat dels serveis, l'equitat quant a l'accés i 
l'equilibri territorial, contempla dins el seu àmbit d’aplicació els serveis d’atenció primària 
gestionats pels ens locals, pel que fa a la programació i organització territorial dels serveis, 
pels nivells màxims de cobertura a assolir i per l'adaptació de les seves actuacions a les 
singularitats socials i geogràfiques de cada territori. 
 
Els Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Ebre són el conjunt coordinat de serveis 
personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i 
promoció social, orientats a l'assoliment de la participació de tota la ciutadania en els beneficis 
de la vida social. 
 
Tenint en compte aquest marc normatiu d’actuació, ambdues parts l’any 2016 van signar un 
conveni de col·laboració per tal d’avalar i establir el marc jurídic del projecte d’integració de 
serveis sanitaris i socials al Baix Ebre, per tal d’impulsar actuacions conjuntes, de coordinació 
social i sanitària en aquelles circumstàncies en que les persones usuàries ho requereixin i fins 
l’aplicació informàtica del gestor d’expedients compartits que està desenvolupant el Pla 
interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), que ara cal refermar i 
adaptar a la normativa vigent. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de 
Serveis a les Persones, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre per a la implementació de l’aplicatiu salut+social a la comarca del Baix 
Ebre, que seguidament es transcriu: 

 
 

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



 
PUNT 4t.- Expedient 102/2021. Aprovació, si s'escau, del reconeixement extrajudicial de 
crèdits del 2020 al pressupost de 2021. 
 
Considerant l'informe d'Intervenció en el qual s'establia que era possible dit reconeixement. 
  
Considerant la proposta presentada en aquest sentit, i vista la competència atorgada al Ple 
per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, per la qual cosa, desprès de conèixer 
el dictamen de la comissió informativa comarcal de Governació, i amb unanimitat de tots els 
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits que es detallen en l’annex corresponents a 
exercicis anteriors. 
  
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2021, els corresponents crèdits amb 
càrrec a les aplicacions: 
 
 

Aplicació Pressupostària Descripció Import 

2020-ADMIN-920-21600 Manteniment software equips informàtics 4.554,60 

2020-ADMIN-920-22100 Energia elèctrica 2.780,22 

2020-ADMIN-920-22200 Comunicacions telefòniques 2.497,35 

2020-CIDTBE-432-22100 Energia elèctrica Ebreterra i estacions 1.027,04 

2020-CIDTBE-432-22200 Comunicacions telefòniques Ebreterra 172,17 

2020-RESIDU-1621-22700 Gestió residus Baix Ebre 153.026,66 

2020-RESIDU-1623-22700 Tractament residus Baix Ebre 216.981,81 

2020-SANEJA-161-22799 Explotació instal·lacions sanejament 213.179,69 

2020-UBASP-231-22105 Programa tiquet fresc 979,00 

2020-UBASP-231-48005 Ajuts urgència social infància estiu 760,00 

 TOTAL 595.958,54 

 
 

  
ANNEX DETALL DESPESES A APLICAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTURES:



 
Descripció Num. Factura Import

Consorci Polítiques Ambientals TTEE ( COPATE ). Cost inversions ,desembre 2020 R_483 31.630,42

Consorci Polítiques Ambientals TTEE ( COPATE ). Cost recollida residus, desembre 2020 R_482 121.396,24

Consorci Polítiques Ambientals TTEE ( COPATE ). Cost tractament, 1 al 15 desembre 2020 R_509 40.856,62

Consorci Polítiques Ambientals TTEE ( COPATE ). Cost tractament Tortosa, 1 al 15 desembre 2020 R_510 52.001,60

Consorci Polítiques Ambientals de les TTEE, Tractament residus de 16/12/2020 a 31/12/2020 19 54.417,37

Consorci Polítiques Ambientals de les TTEE, Tractament residus Deltebre de 16/12/2020 a 31/12/2020 18 20.819,74

Consorci Polítiques Ambientals de les TTEE, Tractament residus Tortosa de 16/12/2020 a 31/12/2020 17 48.886,48

Sara Gomez Casanova. Tiquet FRESC, desembre 2020 19 224,00

Asjid Mehmood. Tiquet fresc, desembre 2020 15 146,00

Araceli Ventura Boquera. Tiquet fresc, desembre 2020 2021-02 7,00

Forn Perolada, S.L. Tiquet fresc, desembre 2020 210001 42,00

Sara Gomez Casanova. Tiquet bàsic alimentació, desembre 2020 18 180,00

Carmina Bonet Guart. Tiquet bàsic alimentació, desembre 2020 1 120,00

David Antonio Añon. Tiquet bàsic alimentació, desembre 2020 2021-0002 20,00

Agrícola Catalana de l'Aldea SCCL. Tiquet bàsic alimentació, desembre 2020 00282/2021 10,00

Araceli Ventura Boquera. Tiquet bàsic alimentació, desembre 2020 2021-01 230,00

Asjid Mehmood. Tiquet bàsic alimentació infància, desembre 2020 16 760,00

Auloce, S.A. Servei manteniment i subscripció Gestiona de 30/12/2020 a 29/01/2021 202018619 1.124,25

Carlos Castilla Ingenieros, S.A. Servei consultoria Epsilon, desembre 2020  013178 3.430,35

Acciona Agua, S.A.U. Servei explotació Edar's, desembre 2020 7000000005 213.179,69

Endesa Energia, S.A.U. Consum energia elèctrica CIDTBE, desembre 2020 PMR101N0001028 899,65

Endesa Energia, S.A.U. Consum energia elèctrica CCBE, desembre 2020 PLR101N0020780 47,34

Endesa Energia, S.A.U. Consum energia elèctrica CCBE, desembre 2020 PLR101N0004956 2.765,59

Endesa Energia, S.A.U. Consum energia elèctrica PiJ de 20/12/2020 a 31/12/2020 PLR108N0008593 14,63

Endesa Energia SAU. Consum energia elèctrica túnel F C-12 Benifallet de 09/11/2020 a 31/12/2020 PLR108N0008592 80,05

Telefónica de España, S.A.U. Consum telèfon 977 48 06 27, desembre 2020 TA6HR0051834 172,17

Telefónica Móviles España, S.A.U. Consum telèfon mòbil 682672362 , desembre 2020 28-A1MO-124431 26,62

Telefónica de España, S.A.U. Consum telèfon " Connectivitat empreses ", desembre 2020 TA6IQ0089946 2.236,24

Telefónica Móviles España, S.A.U. Consum telèfon mòbil 689656455 , desembre 2020 28-A1MO-048915 49,61

Telefónica Móviles España, S.A.U. Consum telèfon mòbil 606261235 608152429 , desembre 2020 28-A1U1-021274 109,48

Telefónica de España, S.A.U. Consum telèfon 977 85 76 88, desembre 2020 TA6HR0051835 75,40

TOTAL 595.958,54  
 



 
 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR: 

2a ADJUDICACIÓ        

nom del centre 

setembre 
20 

octubre 
20 

novembre 20 
desembre 

20 
regularitz. 

2020 TOTAL 

Col.legi Consolació 57,59 75,31 332,25 203,78   668,93 

Col.legi Sagrada Familia   270,23 198,40 130,20   598,83 

Col.legi Teresià 37,98 44,31 215,22     297,51 

AMPA Escola 21 d'abril   37,20       37,20 

AMPA Escola l'Assumpció 249,86 403,62 1.029,20 671,46   2.354,14 

AMPA Escola Bítem 50,64 164,58 272,19     487,41 

AMPA Escola Cinta Curto 355,68 563,89       919,57 

AMPA Escola El Temple 776,86 1.102,36 2.776,36    4.655,58 

AMPA Escola Ferreries 2.816,24 4.211,13 4.337,17     11.364,54 

AMPA Escola Jaume II 832,86 1.388,52 1.401,75 876,96   4.500,09 

AMPA Escola Lligallos 25,20 162,00 586,20     773,40 

AMPA Escola Ma Garcia Cabanes     1.698,80 973,40   2.672,20 

AMPA Escola Marcel.li Domingo 675,09 1.135,22 2.484,85 1.541,50   5.836,66 

Aj. L'Ampolla Escola Mediterrani 491,40 847,20 936,00     2.274,60 

AMPA Escola La Pineda 110,00 210,00 440,00     760,00 

AMPA Escola Campredó 252,00 336,00 714,00     1.302,00 

AMPA Escola Raval de Crist     405,12 221,55   626,67 

AMPA Escola Riumar 60,76 151,90       212,66 

AMPA Escola Sant Angel   1.740,00 1.615,80 1.027,80   4.383,60 

Escola Sant Llàtzer 260,40 299,46       559,86 

AMPA Escola Sant Miquel     1.038,12     1.038,12 

       

TOTAL 2a adj. 7.052,56 13.142,93 20.481,43 5.646,65 0,00 46.323,57 

       

Revisió 2a adj       

nom del centre 

setembre 
20 

octubre 
20 

novembre 20 
desembre 

20 
regularitz. 

2020 TOTAL 

AMPA Escola Ferreries 102,96 126,72 83,16     312,84 

AMPA Escola El Temple     12,40    12,40 

AMPA Escola Marcel.li Domingo     23,80 107,10   130,90 

Col.legi Sagrada Familia   22,15       22,15 

       

TOTAL revisió 2adj 102,96 148,87 119,36 107,10 0,00 478,29 

3a ADJUDICACIÓ       

nom del centre 

setembre 
20 

octubre 
20 

novembre 20 
desembre 

20 
regularitz. 

2020 TOTAL 

Col.legi Consolació     63,30     63,30 

AMPA Escola 21 d'abril       62,00   62,00 

AMPA Escola l'Assumpció     55,80 68,20   124,00 

AMPA Escola El Temple 104,16 247,38 164,92    516,46 

AMPA Escola Marcel.li Domingo     65,45 59,50   124,95 

AMPA Escola Sant Miquel     101,28     101,28 



 

       

TOTAL 3a adj. 104,16 247,38 450,75 189,70 0,00 991,99 

       

TOTAL 7.259,68 13.539,18 21.051,54 5.943,45 0,00 47.793,85 

 
 
 
PUNT 5è.- Expedient 170/2021. Aprovació, si s'escau, del 3r. expedient de modificació 
de crèdit del perssupost de l'exercici 2021. 
 
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels 
quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i 
atès que es disposa de nous ingressos comunicats sobre els totals previstos en algun 
concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos 
venen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a 
la present proposta de resolució. 
  
Considerant que es va emetre Memòria de la Presidència en la qual s'especificaven la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
  
Considerant que  es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir.  
  
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la 
proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul l'Estabilitat 
Pressupostària. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal de 
Governació, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021 del Pressupost 
en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec a 
nous ingressos comunicats sense que es vegi pertorbat el respectiu servei i transferència 
entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord amb el següent detall: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
   

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

ENSE 326 48008 Conveni Escola l'Assumpció 7.279,53 

   TOTAL 7.279,53 

     
SUPLEMENT DE CRÈDIT 

   
Aplicació 

pressupostària 
Descripció Import 

SANEJA 161 62300 Millores EDAR 549.949,88 

ENSE 326 13101 Personal temporal monitors/es ensenyament 2.162,06 

ENSE 326 16000 Seguretat Social ensenyament 688,44 

   TOTAL 552.800,38 

   

 

  



 
 

  
TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT 

   
Aplicació 

pressupostària 
Descripció Import 

ADMIN 920 21600 Manteniment software equips informàtics 10.000,00 

   TOTAL 10.000,00 

 
 
  
Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes: 
  

Altes en concepte  d'Ingressos 
 

Concepte Descripció Import 

45030 Addenda Dep. Ensenyament 10.130,03 

75100 ACA. Millores EDAR 549.949,88 

 TOTAL  560.079,91 

 
I a transferències en disminució: 
 

Transferències en disminució 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

GRAL 929 50000 Fons contingència i altres imprevistos 10.000,00 

   TOTAL 10.000,00 

 
 
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), 
del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
que són els següents: 
  
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho 
a exercicis posteriors. 
  
b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de 
verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.  
  
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i 
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si 
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà 
d'un termini d'un mes per resoldre-les.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PUNT 6è.- Expedient 555/2020. Donar compte del Període Mig de Pagament i morositat 
de l'exercici 2020. 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
De conformitat amb l’establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe, 
 

ANTECEDENTS 
 
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració 
d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 
 
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels 
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al 
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en 
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini.  
 
L'informe trimestral contemplarà la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natura, 
i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix. 
 
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació, 
aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia 
i Hisenda i a l'òrgan competent de la CCAA. 
 
QUART. Legislació aplicable  
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

INFORME 
 
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual 
s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint 
el termini. 
 
L'Informe trimestral contempla la següent informació: 



 
 
Pagaments realitzats en el trimestre. 
Interessos de demora pagats en el trimestre. 
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre. 
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de pagament 
mensual i acumulat a proveïdors. 
 

PERÍODE

Rati 

operacions 

pagades             

( dies )

Import 

pagaments 

realitzats               

( euros )

Rati 

operacions 

pendents      

( dies )

Import 

pagaments 

pendents               

( euros )

PMP                

( dies )

1r T. 2020 35,86 1.387.147,35 43,42 968.687,67
38,97

2n T. 2020 59,49 1.385.729,29 28,48 773.360,01
48,38

3r T. 2020 63,87 823.275,27 28,90 724.662,98
47,50

4t T. 2020 25,74 2.300.770,92 13,82 737.889,06
22,85

 

 

 

 

1. Pagaments Realitzats en el Període 

Consell Comarcal del Baix Ebre 

 

Núm. Pagaments Import Total Núm. Pagaments Import Total

1r Trimestre 2020 55,80 231 662.092,88 61 351.522,18

2n Trimestre 2020 75,83 273 433.280,22 69 952.449,07

3r Trimestre 2020 80,72 287 215.178,60 10 608.096,67

4t Trimestre 2020 38,82 461 1.782.310,05 8 508.160,87

Període

Pagaments realitzats durant el període

Període 

Mig

Pagaments dins període Pagaments fora període

 

Baix Ebre Innova 

 

Núm. Pagaments Import Total Núm. Pagaments Import Total

1r Trimestre 2020 18,31 80 52.277,97 0 0,00

2n Trimestre 2020 44,71 53 22.413,86 0 0,00

3r Trimestre 2020 47,12 68 31.010,61 0 0,00

4t Trimestre 2020 26,21 81 50.018,98 0 0,00

Pagaments dins període Pagaments fora períodePeríode

Pagaments realitzats durant el període

Període 

Mig

 

 

 

 

 



 
2. Interessos de demora Pagats en el Període: 

 

Consell Comarcal del Baix Ebre 

 

Núm. Pagaments Total

1r Trimestre 2020 0 0,00

2n Trimestre 2020 0 0,00

3r Trimestre 2020 0 0,00

4t Trimestre 2020 0 0,00

Interessos Demora Pagats en el Període
Període

 

 

Baix Ebre Innova 

  

 

3. Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del Període: 

 

Consell Comarcal del Baix Ebre 

 

Núm. Pagaments Import Total Núm. Pagaments Import Total

1r Trimestre 2020 103,72 57 614.482,66 8 301.662,16

2n Trimestre 2020 43,22 73 571.911,42 2 201.448,59

3r Trimestre 2020 54,21 149 432.801,89 3 291.841,18

4t Trimestre 2020 25,04 145 726.333,10 2 11.555,96

Període

Pendent pagament fora període

Període Mig
Pagaments dins període Pagaments fora període

 

 

Baix Ebre Innova 

 

Període 
Interessos Demora Pagats en el Període 

 

 

Núm. Pagaments Total  

1r Trimestre 2020 0 0,00  

2n Trimestre 2020 0 0,00  

3r Trimestre 2020 0 0,00  

4t Trimestre 2020 0 0,00  

  



 

Núm. Pagaments Import Total Núm. Pagaments Import Total

1r Trimestre 2020 28,94 37 6.353,90 0 0,00

2n Trimestre 2020 40,59 28 12.775,90 0 0,00

3r Trimestre 2020 42,36 39 10.941,00 0 0,00

4t Trimestre 2020 20,79 17 18.919,94 0 0,00

Període

Pendent pagament fora període

Període Mig
Pagaments dins període Pagaments fora període

 
 
 
 
PUNT 7è.- Expedient 141/2021. Aprovació, si s'escau, del Conveni per la prestació del 
servei de tècnic compartit de joventut als ajuntaments de la comarca 2021. 
  
El Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 és una eina per a la població jove del 
nostre país la finalitat última de la qual és facilitar el procés d’emancipació juvenil i fomentar el 
protagonisme i la participació de les persones joves en la construcció del seu propi projecte de 
vida i la seva incidència en la societat. 
 
El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per assolir 
els objectius del pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del moviment 
juvenil organitzat. 
 
El món local té un paper destacat en el PNJCat, ja que, d’acord amb els principis de proximitat 
i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats i els projectes de 
la gent jove. La concreció del PNJCat al territori, de la mà dels ens locals, són el projecte 
Territori i el Pla d’acció territorial, que estableix els objectius i les prioritats de treball per als 
ens locals, així com els òrgans de coordinació amb tots els agents implicats. 
 
Un dels elements clau és promoure que en el desplegament de professionals de joventut en el 
territori es vetlli per l’equilibri territorial i es permeti que els ajuntaments petits puguin disposar 
d’una persona tècnica de joventut, però, alhora, fer-ho donant prioritat a l’eficiència, 
optimitzant els recursos i creant sinergies. 
 
Una eina per assolir aquests objectius és el projecte Professional Compartit, que consisteix en 
el fet que, sota el lideratge, la tutela, la coordinació, el seguiment i en el marc de la 
infraestructura laboral administrativa dels consells comarcals, es contractin professionals 
especialistes en matèria de joventut que prestin els seus serveis de manera compartida en 
diversos ajuntaments l’abast o les característiques dels quals fan que no tingui sentit que 
contractin personal tècnic propi.  
 

Amb data 14 de desembre de 2020, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre van signar l’addenda pel manteniment de la vigència per al 
2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat. 
 
Dintre la fitxa 43 de l’addenda esmentada i referent als Plans locals i comarcals de Joventut, hi 
ha una aportació per al tècnic compartit de joventut de 24.000,00 €. Aquest tècnic prestarà el 
servei als ajuntaments de la comarca que no disposen de tècnic de joventut propi i hagin 
mostrat interès en disposar-ne, concretament, els ajuntaments d’Aldover, Benifallet, Paüls, 
Tivenys i Xerta, que a més a més han manifestat la voluntat d’efectuar una aportació 
econòmica per assumir una part de les despeses d’aquest tècnic. 
 
 



 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal 
d’Ensenyament, Joventut, Cultura i Turisme, i amb unanimitat de tots els membres presents, 
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
els Ajuntaments d’Aldover, Benifallet, Paüls, Tivenys i Xerta per a la gestió i prestació dels 
serveis i programes de joventut i el desenvolupament del Projecte de Tècnic Compartit de 
Joventut 2021. 
 
Segon. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 8è.- Expedient 212/2021. Proposta de Presidència de suport a Pablo Hasel. 
 
Presenta el punt el President del consell comarcal, el Sr. Xavier Faura, com a proposant del 
text. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, que anuncia que votarà en 
contra de la proposta presentada, tot i que es congratula pel fet que defensin a una persona 
que s’expressa en llengua castellana, cosa que demostra el bon tarannà de l’equip de govern, 
i explica que ell a sovint es troba en gent que poden dir el que pensen sense que estiguin a la 
presó. 
 
Seguidament intervé el Sr. Poy, membre del grup comarcal de Movem, que diu que votaran a 
favor de la proposta presentada i afegeix que L’empresonament de Pablo Hasel ha donat peu 
a manifestacions i mobilitzacions que, desafortunadament, moltes han acabat en actes 
violents que no ajuden a solucionar el problema i que ha donat peu a actes vandàlics que 
condemnem, perjudicant comerços i veïns. Aquests actes, alguns, han aprofitat per silenciar el 
vertader motiu de les mobilitzacions: la vulneració de la llibertat d’expressió per intentar tapar 
les vergonyes de la Corona d’Espanya. 
 
La llibertat d'expressió és un dels drets fonamentals reconeguts en la pràctica totalitat dels 
països democràtics perquè és un element nuclear per al ple desenvolupament de la 
personalitat i per l'existència d'una convivència plural i lliure. Aquest dret ha de ser reconegut 
en igualtat de condicions per al conjunt de les persones que conformen una comunitat. Això 
vol dir que les restriccions que conformen les fronteres de la llibertat d'expressió han de ser 
molt mesurades i justificades, sense aquestes puguin restringir el debat públic, la lliure 
participació política de la ciutadania i la lliure exposició de les idees i de la creativitat. 
 
Tot i això, en els darrers anys hem assistit a una deriva autoritària que ha portat a restringir de 
manera preocupant el dret fonamental a la llibertat d'expressió, recollit a l'article 20 de la 
Constitució Espanyola. Això s’ha produït per dues vies. A través de la Llei Orgànica 4/2015, de 
30 març, de protecció de la seguretat ciutadana, la llei mordassa, com a forma silenciosa de 
dissuadir de l'exercici del dret fonamental a la manifestació, a través de multes de caràcter 
administratiu que, tal com reflecteixen alguns informes d'organitzacions en defensa dels drets 
humans, han tingut un efecte desmobilitzador entre la ciutadania. La segona via que 
emmordassa i reprimeix la llibertat d'expressió, és la via penal. A través de l'aplicació de 
determinats articles del Codi Penal es criminalitzen conductes com enviar missatges a través 
de les xarxes socials, cantar rap, utilitzar la imatge d'un Crist i publicar-la en xarxes socials, 
manifestar-se mitjançant una performance a manera de processó reclamant la igualtat de la 
dona en la societat, criticar el Rei o silenciar l'himne nacional mitjançant xiulets en un estadi de 
futbol en presència de la monarquia. 
 
 



 
 
En altres ocasions s'ha aplicat un tipus penal res definit com és el de l'enaltiment del 
terrorisme, així com s'han introduït conceptes oberts i indeterminats al voltant dels anomenats 
delictes d'odi. Són articles de el Codi Penal, la influència dels quals provenen de la dictadura i 
que per tant no han de tenir cabuda en un sistema democràtic i plural. 
 
Tuiters, cineastes, titellaires i rapers estan sent jutjats pels seus missatges a la xarxa, els seus 
llargmetratges, els seus espectacles i les lletres de les seves cançons. No obstant això, tot i la 
duresa de les seves expressions s'ha posat de manifest que no hi ha cap perill de comissió de 
delictes terroristes. 
 
Rapejar no és un delicte, tuitejar un acudit no és terrorisme i fer una representació amb titelles 
no ha de ser motiu d’empresonament. 
 
Intervé en tercer lloc, el Sr. Martínez, membre del grup comarcal del PSC, que diu que 
s’abstindran en la votació, ja que explica que el Sr. Hásel no està a la presó per rapejar, sinó 
que aquest senyors té altres antecedents penals i per aquests antecedents està a la presó. 
Afegeix el Sr. Martínez, que ens omplim la boca parlant de llibertat d’expressió, però aquesta 
llibertat ha de tenir un límit, i que si no hi ha d’haver límits no n’hi ha d’haver per a res i per a 
ningú, així que toca decidir si ha d’haver o no límits a la llibertat d’expressió. 
 
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu que 
votaran a favor de la proposta presentada, ja que a diferència d’altres intervencions si que 
considera que el Sr.Hásel ha estat detingut per un delicte d’injúries a la corona. 
 
Finalment, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal ‘ERC, que anuncia que votaran a 
favor de la proposta i que el seu grup sempre defensarà la llibertat d’expressió i opinió, així 
com també els drets fonamentals de les persones. 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, els membres presents al 
ple voten la proposta següent: 
 
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció 
el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del 
terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra 
d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016. 
  
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva 
veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens 
ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat 
en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma 
aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals. 
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article 
19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.  
 
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els 
darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, per 
altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics 
i que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposa de Presidència, amb els vots a favor dels 
onze membres del grup comarcal d’ERC, els 8 membres del grup comarcal de Junts i el del 
conseller de Movem Terres de l’Ebre, amb l’abstenció dels tres membres del grup comarcal 
del PSC, i amb el vot en contra del conseller comarcal de Ciutadans, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 



 
 
 
Primer.- Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen 
en dubte les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels 
pilars de tota democràcia. 
 
Segon.- Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en 
la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania. 
 
Tercer.- Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu 
pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre 
suport. 
 
Quart.- Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes 
i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis 
per la Independència. 
 
 
PUNT 9è.- Expedient 211/2021. Moció del grup comarcal d'ERC de suport a l'amnistia. 
  
Presenta el punt el President del consell comarcal, el Sr. Xavier Faura, com a proposant del 
text. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, que anuncia que votarà en 
contra de la moció, afegint que fa uns mesos se’n va portar una de molt semblant i que sortia 
la paraula repressió 9 vegades, i aquesta només 6 vegades, afegint que moltes vegades que 
ho posin no vol dir que hi hagi repressió.  
 
Diu el Sr. Castañeda que ell coneix molta gent i té amics que poden parlar tranquil·lament 
sobre temes polítics sense estar repressaliats. 
 
En segon lloc intervé el Sr. Poy, membre del grup comarcal de Movem, que diu que votaran a 
favor de la proposta presentada i afegeix que llegint aquesta moció em fa pensar que a cap de 
nosaltres ens agrada quedar-nos tancats a casa pel confinament, mentre que hi ha persones 
que estan tancades a la presó per fer el mateix que estem fent nosaltres ara mateix, que no és 
altre que exercir el nostre dret polític. 
 
Ens posem contents quan escoltem que els han concedit el tercer grau penitenciari, però, com 
deia la Dolors Bassa aquesta setmana passada, el tercer grau no és llibertat ni cap privilegi. 
 
El nostre vot serà a favor, esperant que que la gent es torni a moure per reivindicar aquesta 
situació. 
 
Seguidament intervé el Sr. Martínez, membre del grup comarcal del PSC, que diu que 
s’abstindran en la votació, i afegeix que el dret d’autodeterminació només s’aplica en colònies, 
o en territoris històrics sense autogovern, així que no es pot aplicar a Catalunya. D’altra banda 
diu que l’amnistia només s’aplica quan s’ha comés un delicte, i que segons vostès, aquesta 
gent no n’han comés cap de delicte, així doncs no se’ls hi hauria d’aplicar.  
 
Conclou el Sr. Martínez, que no volen que ningú sigui a la presó i que tot acabi el millor i més 
ràpid possible. 
 
 
 



 
Per finalitzar el debat intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts que diu 
que votaran a favor de la proposta presentada , i li respon al Sr. Castañeda que tots els seus 
coneguts tenen molta sort de que no estiguin represaliats ja que actualment és difícil no estar 
perseguit per opinar segons de quines coses. 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, els membres presents al 
ple voten la proposta següent: 
 
L’històric conflicte polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol s’aguditza després de la sentència 
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, 
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d’autogovern catalanes per part dels actors 
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. Davant aquesta situació de conflicte entre 
les institucions de l’Estat i de la Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims 
representants, optà per reivindicar l’exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb 
l’objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del 
referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l’expressió 
política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable 
a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas 
que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. La resposta de les institucions de l’Estat fou 
la insistència en un procés de judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat 
penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió 
s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial.  
 
A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades 
per la participació en actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a 
l’autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’ha obert més de 600 
contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes 
relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d’alguna 
manera a la presa de decisions per permetre l’exercici del dret a l’autodeterminació o a 
l’expressió de les idees que s’hi troben vinculades. En els procediments judicials que s’han dut 
o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’estan produint tota mena de vulneracions 
de drets: fragmentació de la causa, manca d’imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, 
vulneració de garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva 
injustificada, etc.  
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció 
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb 
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides 
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les 
persones empresonades. Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i 
desestimades davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i 
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució.  
 
Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. Tot això 
fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d’un 
conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei 
d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política. 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut en l’àmbit internacional, aplicat a centenars de 
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L’amnistia ha de 
tenir com a àmbit objectiu tots els actes d’intencionalitat política tipificats com a delictes o com 
a conductes punibles administrativament. S’entendrà per intencionalitat política qualsevol fet 
vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, 
execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de 
novembre de 2014 com el referèndum d’autodeterminació d’1 d’octubre de 2017, així com els 



 
actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o 
de criticar l’actuació de les autoritats governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat 
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l’esmentat referèndum.  
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots 
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades 
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació. 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders 
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és 
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això 
l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens 
permeti avançar. 

 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposa presentada pel grup comarcal d’ERC, amb 
els vots a favor dels onze membres del grup comarcal d’ERC, els 8 membres del grup 
comarcal de Junts i el del conseller de Movem Terres de l’Ebre, amb l’abstenció dels tres 
membres del grup comarcal del PSC, i amb el vot en contra del conseller comarcal de 
Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de 
la justícia penal. La llibertat d’expressió, de reunió i manifestació, de participació política per 
mitjà de l’elecció de representants o per l’expressió directa d’una decisió, constitueixen 
mecanismes bàsics i essencials d’una societat democràtica. 
 
Segon.- Reclamar l’aprovació per part de les Corts espanyoles d’una Llei d’Amnistia que, 
sense renunciar a l’exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d’autodeterminació, comporti 
l’extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de 
Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat 
política vinculats a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos 
el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat 
administrativa realitzats des de l’1 de gener de 2013 i fins al moment de l’entrada en vigor de 
la Llei d’Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 
efectivitat, aquesta amnistia haurà d’anar acompanyada d’una solució efectiva al conflicte 
polític amb l’Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d’autodeterminació de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als 
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els 
responsables de la repressió de drets fonamentals. 
 
Quart.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar- se i 
donar suport a una amnistia que permeti l’alliberament de les preses i presos polítics, el retorn 
dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents 
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d’un acord nacional per 
l’amnistia, l’autodeterminació i els drets civils i polítics. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
 
 
 



 
PUNT 10è.- Expedient 210/2021. Moció que presenta el grup comarcal d'ERC en suport 
al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre. 
 
Presenta el punt la Sra. Fabra, portaveu del grup d’ERC, com a proposant del text. 
 
Intervé en primer lloc el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, que diu que votarà en contra 
de la proposta i afegeix que a la proposta parla de referèndum pactat, i vol remarca el de 
pactat, ja que l’anterior no ho va ser. 
 
En segon lloc intervé el Sr. Poy, membre del grup comarcal de Movem, que diu que votaran a 
favor de la proposta, afegint què Per molt que alguns grups ens vulguin titllar d’Unionistes, 
Constitucionalistes o del 155, des de Movem Terres de l’Ebre sempre hem demanat 
l’alliberament dels presos polítics i la fi de la persecució dels polítics independentistes. 
 
Creiem que la solució passa pel diàleg i considerem que s’ha de donar suport a totes aquelles 
accions que es portin a terme per aconseguir la llibertat dels empresonats pel conflicte polític 
català, com la reforma del codi penal en l’apartat de la sedició. 
 
Seguidament intervé el Sr. Martínez, membre del grup comarcal del PSC, que diu que el seu 
grup s’abstindrà en la votació, ja que el Sr. Solé, sabia que en la llei que hi havia vigent en 
aquell moment estava cometent una il·legalitat. 
 
Per finalitzat intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu que 
votaran a favor de la proposta, i afegeix que una vegada més s’ha vulnerat els drets polítics i 
es torna a actuar contra l’independentisme, ja que el Sr. Solé va fer el que aquell dia van fer 
molts alcaldes i alcaldesses de Catalunya 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, els membres presents al 
ple voten la proposta següent: 
 
Un altre judici polític, i una altra sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l’exalcalde 
d’Agramunt i conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé. 
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania 
les eines per poder notar l’1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o 
alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una 
sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en 
mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de venjança, i ens 
reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou 
episodi de la causa general contra l’independentisme que suposa, una vegada més, i 
malauradament, una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, 
represaliades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats 
col·lectives. Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el 
conflicte polític català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei 
d’Amnistia per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a 
la presó sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones 
represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar 
indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, 
així mateix, que l’exercici al dret d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar 
la paraula al poble i decidir democràticament i de forma lliure el futur del nostre país. Davant 
una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, tornem a 
reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir que, malgrat 
que ho intentin, res l’aturarà. 
 
 
 
 



 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la proposa presentada pel grup comarcal d’ERC, amb 
els vots a favor dels onze membres del grup comarcal d’ERC, els 8 membres del grup 
comarcal de Junts i el del conseller de Movem Terres de l’Ebre, amb l’abstenció dels tres 
membres del grup comarcal del PSC, i amb el vot en contra del conseller comarcal de 
Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era 
alcalde l’1 d’octubre de 2017. 
 
Segon.- Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general 
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la 
llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. 
 
Tercer.- Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del 
conflicte. 
 
Quart.- Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit 
en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar- lo com a dret en virtut del qual 
resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica. 
 
Cinquè.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per 
solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes. 
 
 
PUNT 11è.- Expedient 247/2021. Moció que presenta el Grup Comarcal Socialista al 
Consell Comarcal Baix Ebre per demanar la construcció d’un nou hospital a les Terres 
de l’Ebre. 
 
Presenta el punt el Sr. Martínez, membre del grup del PSC, com a proposant del text. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de ciutadans que diu que s’abstindrà a la 
votació, perquè ell vol un hospital nou però que s’ha de ser conscient del moment econòmic 
que vivim, i que a la proposta es parla del 2006 que no era la situació com la de l’actual, així 
que cal tenir clar que una cosa és el desitg i l’altra la realitat. 
 
Intervé seguidament el Sr. Poy, membre del grup Movem, que diu que votaran a favor de la 
proposta, afegint que De ben segur que tots els grups representats al Consell tenim clar que 
cal una millora a l’HTVC, ja sigui en reformes, en places d’aparcament o en la construcció d’un 
hospital nou, per aquest motiu, al Ple del mes de febrer de l’any passat, Movem Terres de 
l’Ebre vam presentar una moció demanant la construcció d’un nou hospital a Tortosa i la 
també instal·lació urgent del nou accelerador lineal a l’Hospital de Jesús. 
 
Les Terres de l’Ebre necessitem un hospital nou, a un lloc accessible i adequat, que, abanda 
que signifique un gran avenç en els serveis sanitaris del territori, que evite els problemes per 
accedir-hi i per aparcar, entre d’altres, que s’estan donant actualment a l’HTVC. Des de 
Movem Terres de l’Ebre, recollim les demandes que fan els sindicats que es mostren 
disconformes amb l’ampliació de l’hospital, que demanen un hospital nou a un altre 
emplaçament i que es queixen de la situació actual dels treballadors de l’hospital, sobretot 
dels MIRs, que diu que descansen en llits plegables repartits per l’hospital.
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Cal recordar que tota aquesta gent ens dóna i ens salva la vida. 
 
Intervé en tercer lloc, la Sra. Zaragoza, portaveu del grup de Junts que anuncia que 
s’abstindran en la votació, ja que segons diu la Sra. Zaragoza, al 2006 es va presentar 
la construcció d’un nou hospital, però als terrenys on s’habia d’ubicar no s’havien 
qualificat, ni comprat, ni s’havia fet cap plantejament entre altres coses. 
 
Afegeix la Sra. Zaragoza, que no podem renunciar a res, clar que volem un nou 
hospital, però tampoc hem de deixar perdre l’hospital que ja tenim, no ens podem 
permetre perdre l’ampliació de l’Hospital Verge de la Cinta, per fer que aquest hospital 
que ja disposem pugui encabir nous serveis, nous professionals, i fer d’aquest hospital 
un hospital de referència, sense que els nostres veïns s’hagin de desplaçar a altres 
hospital per ser atesos de dolències que aquí per manca de servei no els poden 
atendre. Així doncs s’ha de lluitar per fer un nou hospital però també per ampliar i 
donar més servei al que ja tenim. 
 
Per finalitzar el debat, intervé el Sr. Faura, President del consell comarcal i membre 
del grup comarcal d’ERC, que diu que votaran en contra de la proposta presentada ja 
que segons explica al 2006 quan es va anunciar per part de la Consellera de Salut, la 
Sra. Marina Geli amb una inversió de més de 130 milions d’Euros, s’havien de fer uns 
treballs que l’Ajuntament mitjançant diversos despatxos professionals va fer, i que 
quan Salut havia d’adquirir els terrenys no ho va fer, així que mai va haver un projecte 
de fer un nou hospital, de fet no hi va haver ni partida pressupostària per la construcció 
d’aquest hospital. 
 
Ara la Sra. Verges, Consellera de Salut de l’actual govern, ens anuncia que hi haurà 
una inversió de 45 milions d’Euros, inversió més alta a Tortosa des de la democràcia, i 
pareix que tampoc els agradi, quan és farà un edifici nou de més de 30.000 m2 i 
rehabilitaran l’actual hospital, i això vol dir que augmentaran tots els serveis i en millors 
condicions, tot això amb data de finalització a desembre de 2025, i que comportarà 
que l’Hospital Verge de la Cinta passarà a ser un hospital universitari. 
 
És un projecte, a diferència del que va anunciar al 2006 la consellers, que existeix, i 
que un projecte que ha treballat en diferents àmbits com en Patrimoni de la 
Generalitat, un projecte que consta d’un Hospital renovat i ampliat, un hospital que 
passa de les 250 places de pàrquing actual a 500, i un projecte al qual no hi podem 
renunciar. 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, els membres 
presents al ple voten la proposta següent: 
 
El 14 d’agost de l’any 2006 la consellera de Salut Marina Geli i davant la necessitat de 
comptar amb un equipament sanitari nou a les Terres de l’Ebre, per atendre la creixent 
demanda de nous serveis tant sanitaris com hospitalaris,va anunciar la construcció del 
nou hospital de les Terres de l’Ebre, concretament al pla parcial de la Farinera de 
Tortosa. 
 
Posteriorment, i seguint el termini previst, el 2010 la mateixa consellera va presentar el 
projecte guanyador per a la construcció del nou hospital amb un pressupost total de 
133.487.900€, així com el pla funcional d’aquest, donant compliment al mandat del 
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govern de la Generalitat de construcció del nou hospital de les Terres de l’Ebre perquè 
en el termini de cinc anys hagués estat construït. Una proposta que va estar molt ben 
acollida i que va comptar amb el suport del conjunt del territori, així com de les forces 
polítiques representades al Parlament de Catalunya. 
 
A tot això han anat passant els anys de Govern d’Artur Mas i governs independentistes 
sense que hagi hagut cap intenció de fer un nou hospital a les terres de l’Ebre, és més 
el 2011 el nou conseller de Salut d’aleshores, Boi Ruiz de CiU,ajorna “sine die” la 
construcció de l’Hospital. 
 
Des d’aleshores reiteradament des del PSC hem anat insistint en la necessitat d’un 
nou hospital, concretament en el pressupost del 2017 i a instància del PSC s’aprova 
una esmena que garanteix la redacció d’un projecte nou de construcció d’hospital, 
malauradament sense que s’hagi fet res al respecte pel govern de la Generalitat. 
Mentrestant el govern ha anat fent diferents anuncis de construcció de pàrquing per 
solucionar els greus problemes de mobilitat sense haver fet cap obra que realment ho 
solucioni, tots recordarem el pàrquing dissuasiu que es va fer a l’entrada de Tortosa 
pel pont del mil·lenari què en res ha servit per donar servei a l’hospital. 
 
Ara però,s’anuncia fer una ampliació de l’existent en un indret que ja no dóna més de 
si en el qual és impossible créixer més per atendre les demandes actuals i venidores, 
tant per les dificultats orogràfiques com de mobilitat i accessibilitat,i a més a més quan 
les instal·lacions de l’hospital Verge de la Cinta ja estan més que amortitzades. Una 
ampliació de l’existent que ha generat el rebuig dels sanitaris, les associacions 
d’usuaris i la majoria de forces polítiques de les Terres de l’Ebre. Una ampliació que 
en cas de produir-se significa la renúncia tàcita a fer-ne un de nou. 
 
Les instal·lacions de l’actual Hospital Verge de la Cinta no poden atendre de manera 
eficient la constant demanda de més serveis, ni properes ampliacions dels actuals. El 
volum tan creixent del nombre d’usuaris requereix unes noves instal·lacions que 
l’actual ja no pot suportar més. Necessitem un nou equipament hospitalari amb els 
majors estàndards de qualitat, un hospital que reuneixi les millors condicions tant pel 
que fa als professionals que hi treballen com per la gent que es va a visitar, o que 
requereix una hospitalització, i aquestes condicions òptimes de present i futur 
solament és poden complir amb un de nou. 
 
Per tot el que s’ha exposat, després de la proposta del grup comarcal del PSC, la 
proposta queda rebutjada pels vots a favor dels tres membres del grup comarcal del 
PSC i el del conseller present de Movem, amb l’abstenció dels vuit membres del grup 
comarcal de Junts i el del conseller comarcal de Ciutadans, i amb els vots en contra 
dels onze membres del grup comarcal d’ERC. 
 
Demanar al govern de la Generalitat la construcció d’un nou Hospital de referència a 
les Terres de l’Ebre per atendre les demandes actuals de serveis tant sanitaris com 
hospitalaris, i venidores, en una ubicació adient que tingui bona accessibilitat, unes 
condicions òptimes de mobilitat i amb espai suficient per aparcament. 
 
Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, a totes 
els grups parlamentaris del Parlament, a la resta de Consells Comarcals de les Terres 
de l’Ebre, així com a tots els municipis de les Terres de l’Ebre. 
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PUNT 12è.- Propostes d’urgència. 
 
Proposta A. Expedient 222/2021. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de la 
Comarca del Baix Ebre al Consorci local Localret, constituït pels municipis 
catalans l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
Proposta B. Expedient 254/2021. Aprovació, si s’escau del Pla pressupostari a 
mig termini 2022-2024. 
 
 
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 24 membres presents que 
formen el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, l’aprovació de les urgències i les 
debaten 
 
Proposta A. Expedient 222/2021. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de la 
Comarca del Baix Ebre al Consorci local Localret, constituït pels municipis 
catalans l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per 
actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els 
serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels 
governs locals en l’impuls de la societat de la informació. 

Localret oferEIX assessorament als ens locals en la preparació i execució de les 
polítiques locals per al desenvolupament de la societat del coneixement i en el 
desplegament de les TIC al territori i per al conjunt dels ciutadans. Els usos i beneficis 
de les noves tecnologies han de ser accessibles a tot el territori i al conjunt dels 
ciutadans, evitant l’anomenada “escletxa digital”. 

Localret ha posat en funcionament, un servei de videoconferència per als ens locals, 
anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats a 
distància, donant compliment al que estableix la disposició addicional tercera del 
Decret llei 7/2020, de 17 de març.  
 
 
El Ple del Consell, va acordar en sessió de data 24.04.2020 va aprovar l’adhesió, 
durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de videoconferència LOCALRETMEET 
 
Aquesta Presidència considera que és necessària continuar disposant d’aquesta eina 
segura per a la celebració de les sessions de forma telemàtica , per la qual cosa 
considera necessari que el Consell Comarcal del baix Ebre s’adhereixi al Consorci 
Localret per poder gaudir d’aquest serveis i de la resta de serveis que ofereix el 
Consorci. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la Proposta de Presidència, i amb unanimitat de 
tots els membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
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Primer Aprovar inicialment l’adhesió de la Comarca del Baix Ebre al Consorci local 
Localret, constituït pels municipis catalans l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, així com aprovar, també, els Estatuts pels quals 
es regeix el Consorci, publicats al BOP Tarragona núm. 103 de 6 de maig de 1997, 
modificats per l’Assemblea General del Consorci Localret en data 27 de novembre de 
2014 i publicada la refosa en el DOGC núm. 6877, de 22 de maig de 2015.  
 
Segon Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte 
de presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre. De no presentar-se’n cap, l’aprovació 
inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.  
 
Tercer Facultar el President del Consell Comarcal per a l’execució dels presents 
acords.  
 
Quart Notificar els presents acords al Consorci local Localret, als efectes previstos a 
l’article 3 dels Estatuts del Consorci, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis. 
 
 
Proposta B. Expedient 254/2021. Aprovació, si s’escau del Pla pressupostari a 
mig termini 2022-2024. 
 
Aquesta Entitat Local, ha d’elaborar el Pla Pressupostari a mitjà termini de conformitat 
a l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. Aquest document s’ha d’aprovar pel ple de l’entitat, tal com 
disposa aquesta norma  
  
També les bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2021, en la base 63a. 
disposa: 
 
El Ple aprovarà, abans del 15 de març de cada any, un pla pressupostari a mig termini 
i que emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals, amb un període mínim de tres 
exercicis, atès el que estableix l'art 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’art. 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, de subministrament d’informació. 
 
 
El Pla Pressupostari haurà de remetre's pels mitjans electrònics i mitjançant la 
signatura electrònica a la plataforma habilitada per a això en l'Oficina Virtual per a la 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals, en els quals s'emmarcarà l'elaboració 
dels seus Pressupostos anuals. 
 
Per la qual cosa, desprès de conèixer la Proposta de Presidència, i amb unanimitat de 
tots els membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Delegar en la Presidència del Consell l’aprovació, mitjançant resolució,  i  
tramitació dins del termini del pla pressupostari a mig termini 2022-2024. 
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Segon. Abans d’emetre la resolució, el President farà arribar el document elaborat als 
diferents portaveus comarcals per al seu coneixement 
 
Tercer. Un cop aprovat i tramitat el pla pressupostari a mig termini 2022-2024, es 
presentarà al Ple del Consell per a la seva ratificació, si s’escau. 
 
 
PUNT 13è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
El Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, pregunta sobre la moció aprovada fa uns 
mesos sobre la participació dels diferents portaveus al Ple del consell comarcal al 
Consell d’Alcaldes. 
 
El Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre, li diu que des de 
l’aprovació de la moció no hi ha hagut cap Consell d’Alcaldes, i que al proper Consell 
d’Alcaldes serà invitat per fer la proposta i seran els membre d’aquest consell qui 
decidirà sí ho aproven o no. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 14:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del 
President  
 
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA 


