ACTA 03/2017 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Sr. Daniel Andreu Falcó

Gómez Comes, Joan Pere

Consellers:
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon
Jose Emilio Bertomeu Río - Vicepresident tercer
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart
Roig Montagut, Enric - Vicepresident cinquè
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè
Adell Moragrega, Enric
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Espinach Pegueroles, Lluís
Ferré Fandós, Alfredo
Forès Hernàndez, Teresa
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Zapater Alifonso, Elisabet (s’incorpora al punt 4)
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el Sr. Joan Navarro Cabrera, gerent i la interventora de fons,
Sra. Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 28 d’abril de 2017, a seu del Consell Comarcal, es
reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, 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 Presidència de data 25 d’abril de 2017, sota el següent
ordre del dia:
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1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 31 de març de 2017
2n. Donar compte de resolucions de Presidència
3r. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb Fundació Bancària La Caixa per a la
col·laboració en el Projecte Tiquet Fresc
4t. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de presentació de recurs de reposició a l’acord del
ple de l’Ajuntament de Deltebre de licitació del serveis de gestió de residus
5è. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la revocació de competències delegades per
part de l’Ajuntament de Deltebre en matèria de gestió de residus
6è. Donar compte de la resolució de Presidència d’aprovació de la liquidació del pressupost
de l’exercici 2016.
7è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la plantilla de la corporació de l’exercici
2017
8è. Proposta d’acord que presenten els grups comarcals en relació a l’adhesió al Font
Institucional del Delta de l’Ebre
9è. Propostes d’urgència
10è. Torn 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.
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 31 de març de
2017.
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
03/2017 de la sessió ordinària de data 31 de març de 2017.
PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència.

NÚM. ASSUMPTE
E16
Donar de baixa un ajut individual de menjador
Denegar l’ajut econòmic de caràcter individual per a l’assistència a llars d’infants a un
E17
sol·licitant, curs 2016-2017
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E18
I06

P29

P30

P31

P32
P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

Atorgar i denegar diferents ajuts individuals de desplaçament.
Liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
Modificar l’objecte del contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps complet,
subscrit amb la Sra. Immaculada Sol Tucho, en data 1 de gener de 2016. Amb aquesta
modificació, el nou objecte del contracte és desenvolupar les tasques tècnica
encarregada de dur a terme la tutorització de les persones participants en el programa
“Joves per l’ocupació”, convocatòria JPO-2016, d’acord amb la subvenció concedida al
Consell Comarcal del Baix Ebre amb número d’expedient SOC004/16/00042.
Modificar l’objecte del contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps parcial,
subscrit amb la Sra. Guadalupe Espinosa Rodríguez, en data 14 de novembre de 2016.
Amb aquesta modificació, el nou objecte del contracte és desenvolupar les tasques de
tècnica encarregada de dur a terme la tutorització de les persones participants en el
programa “Joves per l’ocupació”, convocatòria JPO-2016,
Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei deteminat, a temps
parcial, la Sra. Tània Valls Fosch per tal de desenvolupar les tasques de tècnica
encarregada de dur a terme les accions de prospecció i assessorament d’empreses,
dins del programa Fem Ocupació per a Joves, expedient FOJ-34-2016, d’acord amb la
subvenció concedida pel SOC al Consell Comarcal del Baix Ebre
Declarar admesos i exclosos a diferents aspirants per participar en el procés per a la
selecció de 2 llocs de treball Tècnic/a d’Inserció i Orientació Laboral.
Declarar admesos i exclosos a diferents aspirants per participar en el procés selectiu per
a la creació d’una borsa de treball de treballador/a familiar
Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a
temps complet, la Sra. Estefania Calabuig Martínez com a tècnica del grup A2,
d’orientació i inserció del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre, per tal de
desenvolupar actuacions del Pla d’Execució Anual del projecte “Treball a les 7
comarques: Baix Ebre Avant, període 2016-2017”.
Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a
temps complet, el Sr. Víctor Olivé Velázquez com a tècnic del grup A2, d’orientació i
inserció del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre, per tal de desenvolupar
actuacions del Pla d’Execució Anual del projecte “Treball a les 7 comarques: Baix Ebre
Avant, període 2016-2017”.
Modificar el contracte de treball temporal, d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb la
Sra. Sílvia Yagüe Sabido en data 27 de febrer de 2017, amb una jornada laboral de 15
hores setmanals, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora social de l’EBASP
del Consell Comarcal del Baix Ebre durant el període de reducció de jornada demanada
per la Sra. Pilar Juárez Roselló, amb la qual cosa passa a realitzar jornada completa.
Contractar amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, d’interinitat,
a temps parcial, la Sra. Maria Lourdes Montesó Della, per tal de desenvolupar les
tasques de netejadora durant el període de baixa per malaltia de la Sra. Anna Maria Sol
Espelta.
Reconèixer una antiguitat consolidada de 3 anys, consegüentment, 1 trienni retributiu, a
la Sra. Roser Ginovart Blanch d’acord amb les prescripcions del Conveni Col·lectiu del
personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Reconèixer una antiguitat consolidada de 12 anys, 4 mesos i 8 dies, consegüentment, 4
triennis retributius, a la Sra. Laura Rius Fernàndez d’acord amb les prescripcions del
Conveni Col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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Acceptar la sol.licitud efectuada pel Sr. Eduard Guillen Bort, de renúncia a la vinculació
laboral que manté amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, amb efectes del dia 19 d’abril
P40
de 2017, data en la qual es farà efectiva la seva baixa com a treballador del Consell
Comarcal.
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte laboral temporal, per
acumulació de tasques, a temps parcial, la Sra. Sònia Bertomeu Tomàs, per tal de
P41
desenvolupar les tasques d‘administratiu per a la implementació de l’aplicatiu informàtic
del gestor d’expedients de l’àrea de Secretaria.
Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Ma Cinta Bertomeu
P42
Franch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar durant el període de
baixa per incapacitat temporal de la treballadora Concepción Rodríguez Navarro.
Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat FCC, PLANTA
S10
DE TRANSFERÈNCIA, amb les condicions establertes en l’apartat de mesures en
relació amb la gestió de les aigües residuals
Atorgar l’ajut a diferents sol·licituds presentades, atès que han presentat la
documentació requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre
SP10
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2017
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Atorgar, ampliar i donar de baixa del servei d’ajuda a domicili a diferents sol·licituds
SP11
SP12 Atorgar, ampliar i donar de baixa del servei d’ajuda a domicili a diferents sol·licituds
SP13 Atorgar, donar de baixa diferents sol·licituds presentades del servei de teleassistència.
Ampliar i donar de baixa diferents sol·licituds presentades del servei de transport
SP14 adaptat.
PUNT 3r. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb Fundació Bancària La Caixa
per a la col·laboració en el Projecte Tiquet Fresc.
El President presenta la proposta i pren la paraula el Sr. Jordi Jordán per manifestar que votaria
a favor `perquè el conveni suposa un ingrés per un projecte important, però vol deixar una
reflexió sobre la manca de recursos de les administracions i sobre el fet que una entitat privada
La Caixa, forma part del conjunt de les entitats que van ser rescatades amb fons públics, i ara
ofereix el suport a les administracions, Reflexiona el Sr. Jordan que el problema de la maca de
recursos de la gent s’hauria de solucionar des del governs i d’una altra manera. No obstant
això, repeteix, el seu vot serà favorable.
La Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització d’obres
benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents
necessitats de la societat.
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i de la
societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de
programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions
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eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus resultats i susceptibles de
ser transferides a altres entitats.
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics
i mediambientals amb una vocació transformadora.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb l’article 25 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
desenvolupa, entre d’altres, les competències que li atribueixen les lleis del parlament de
Catalunya.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix els diferents nivells de prestació
dels serveis socials , estructurant-los en dos nivells: l’atenció bàsica i l’atenció especialitzada i
defineix l’atenció bàsica com el dispositiu d’informació, diagnòstic, orientació, suport,
intervenció i assessorament individual o comunitari que, és l’eix vertebrador de tota la xarxa de
serveis socials i assigna als consells comarcals la prestació d’aquesta atenció per als municipis
de menys de 20.000 habitants del seu àmbit territorial. En l’esquema de prestació dels serveis
socials bàsics s’inclouen els ajuts econòmics per a situacions d’urgència social.
És voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la realització
del projecte Tiquet Fresc i en concret en el desenvolupament, per aquesta, Fundació del
programa esmentat.
Així, ambdues parts han acordat la signatura d’un conveni.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Servei a les Persones, i per unanimitat dels 23 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni a signar amb FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA per a la
col·laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i
social , especialment el Projecte Tiquet Fresc que permet ampliar el sistema de cobertura de
necessitats bàsiques d’alimentació de la població mes desfavorida. Per al compliment de les
finalitats expressades, la Fundació Bancària “la Caixa” es compromet a fer una aportació en
favor del Consell Comarcal del Baix Ebre , de la quantitat de 20.000€ euros.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 4t. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de presentació de recurs de reposició a
l’acord del ple de l’Ajuntament de Deltebre de licitació del serveis de gestió de residus.
El president presenta la proposta i, en torn d’explicació de vot, el portaveu de CiU, Sr. Kilian
Franch argumenta que l’Ajuntament de Deltebre ha treballat molt aquesta proposta i que , tot i
no voler polititzar, vol deixar palès que a l’Ajuntament l’acord es va adoptar per majoria absoluta
dels membres. Fa incís en el fet que Deltebre es troba en una situació molt delicada, que han
encarregat una auditoria per avaluar la situació actual dels serveis del municipi: necessiten
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millorar la neteja viària i de plates i el contracte de residus que actualment té la comarca està
prorrogat. Tenint en compte que tenen una millor proposta tècnica, el seu vot és en contra de la
proposta.
El Sr. Paco Gas, pren la paula per manifestar que discrepa de les paraules del Sr. Franch en el
sentit que l’acord del Consell no va en contra la voluntat de l’ajuntament de Deltebre; al seu
entendre és una qüestió jurídica pel fet que s’ha considerat que n o es complia amb la legalitat i
el Consell Comarcal ho volia deixar palès.
El Sr. Franch respon que les paraules del Sr. Gas tenen part de raó, però Deltebre no es podia
esperar i, que en ten que és una qüestió jurídica i no política sobre la qual ja es farà el
procediment que correspongui.
En aquest punt pren la paraula el President per manifestar que el Consell Comarcal no vol anar
en contra la voluntat de l’Ajuntament de Deltebre, al contrari, vol posar ordre a les actuacions
realitzades i vol deixar de manifest que n o cal entrar en la dinàmica de ningú contra ningú.

Així, finalitzades les intervencions,
Amb data 12 d’abril de 2017, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre va presentar
davant l’Ajuntament de Deltebre un recurs de reposició a l’acord del Ple d’aquest Ajuntament,
adoptat en sessió de data 14 de març de 2017, de licitació del contracte de “Serveis Bàsics
d’Imatge de Poble”, subjecte a regulació harmonitzada, dins dels qual es troba inclòs el Servei
de recollida de residus municipals i la gestió del servei de deixalleries, fonamentat en el fet que
no s'ajusta a la legalitat la licitació d'un contracte respecte al qual es té delegades la
competència al Consell.
La presentació del recurs per part del President del Consell Comarcal del Baix Ebre es
fonamentava en l’article 13.e) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya que estableix que la Presidència
del Consell Comarcal té l’atribució d’exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
gestió ambiental i sector primari, amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup
d’ERC, els 6 dels consellers comarcals del PSC, i amb el vot del conseller comarcal del PP,
amb els vots en contra dels 9 consellers comarcals presents de CiU, i amb l’abstenció del
conseller comarcal d’Entesa, el ple del consell comarcal adopta els següents acords:
Primer. Ratificar el contingut i la presentació del recurs de reposició presentat pel President del
Consell Comarcal del Baix Ebre a l’acord del Ple d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió de
data 14 de març de 2017, de licitació del contracte de “Serveis Bàsics d’Imatge de Poble”,
subjecte a regulació harmonitzada, dins dels qual es troba inclòs el Servei de recollida de
residus municipals i la gestió del servei de deixalleries, fonamentat en el fet que no s'ajusta a la
legalitat la licitació d'un contracte respecte al qual es té delegades la competència al Consell.
Segon. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Deltebre per al seu coneixement i efectes.
I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. President.
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PUNT 5è. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la revocació de competències
delegades per part de l’Ajuntament de Deltebre en matèria de gestió de residus.
El president presenta la proposta i, en torn d’explicació de vot, el Sr. Franch manifesta que
Deltebre només volia realitzar una revocació parcial, només pretenien renunciar a la logística i
el Consell Comarcal ho enfoca a nivell global i aquesta n o era la voluntat de Deltebre.
El Sr. Paco gas pren la paraula per manifestar que la delegació actual que va fer l’Ajuntament
de Deltebre era global i, per tant, procedeix retornar-li globalment. L’Ajuntament pot tornar a
delegar, si ho considera oportú i el Consell Comarcal pot acceptar o n o, també si ho considera
oportú
El Sr. Franch repeteix que són qüestions jurídiques i que l’Ajuntament de Deltebre ho va
manifestar per majoria absoluta, amb 16 vots a favor
El Sr. Gas fa incís en que l’Ajuntament de Deltebre va acordar delegar les competències en
data 22 de desembre de 2015 i que aquestes són les que ara el Consell Comarcal li retorna i
que, si ho consideren necessari, poden tornar a delegar; així, poden manifestar quines són les
competències que a partir del 30 de juny volen delegar en el Consell Comarcal.
Finalitzades les intervencions,

1- El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 18 de desembre de 2015, va
acordar acceptar la delegació de competències en matèria de gestió de residus atorgada per
diferents ajuntaments de la comarca del Baix Ebre (atorgades fins a aquella data) i que si
abans del 31 de desembre de 2015 algun ajuntament acordés la seva delegació, es va facultar
de forma expressa al President del Consell Comarcal per tal que resolgui la seva acceptació en
els mateixos termes d’aquest acord.
El mateix acord va preveure aprovar el conveni regulador de la delegació de competències al
Consell Comarcal del Baix Ebre i d’encàrrec de gestió al Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre que s’annexava a aquell dictamen i traslladar-lo a tots els ajuntaments de la
comarca per a la seva aprovació i signatura.
2- El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, celebrat en data 22 de desembre de 2015, va acordar:
Primer. Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de residus
atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix
Ebre.
Segon. Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la competència de la gestió
dels residus del terme municipal de Deltebre, la qual comporta:
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre, envasos, papercartró, fracció orgànica i resta
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- Gestió de deixalleria fixa o mòbil
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana
Tercer. Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de pròrroga, l’Ajuntament
de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri aquest període de pròrroga, reservant-se el
dret de poder revocar la delegació efectuada, pel que fa a l’àmbit de la logística de la recollida
de la fracció resta, al Consell Comarcal del Baix Ebre en funció del qual, en el seu moment,
resulti més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però també de major racionalització
econòmica per al municipi de Deltebre.
Quart. Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-les, l’Ajuntament de Deltebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran un conveni
de regulació i anualment de quantificació econòmica de la delegació.
Cinquè. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del
Baix Ebre encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les
actuacions administratives necessàries per a la formalització de tots els contractes
administratius corresponents.
Sisè. Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que
procedeixi a la seva acceptació i publicació. La delegació serà efectiva a partir de la data
d’acceptació per part del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El President del Consell Comarcal, degudament facultat per l’acord del Ple comarcal de data 18
de desembre de 2015, va resoldre l’acceptació de la delegació, i aquesta, juntament amb la
resta, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província número 17 de data 27 de gener de
2016. La publicació inclou els acords de delegació i el text íntegre del conveni regulador.
No consta que el conveni de delegació acordat pel Ple del Consell Comarcal i pel Ple de
l’Ajuntament de Deltebre s’hagi signat.
3- En data 18 de novembre de 2016 es registra d’entrada al Consell Comarcal del Baix Ebre la
tramesa del certificat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Deltebre, per majoria
absoluta amb 15 vots a favor i 1 abstenció, celebrat en data 8 de novembre de 2016,
acreditant que va acordar:
“ Advertida errada material en l’acord adoptat pel ple municipal de data 22 de desembre de
2015, pel que fa al punt tercer de l’esmentat acord on deia textualment:
Tercer. Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de pròrroga, l’Ajuntament
de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri aquest període de pròrroga, reservant-se el
dret de poder revocar la delegació efectuada, pel que fa a l’àmbit de la logística de la recollida
de la fracció resta, al Consell Comarcal del baix Ebre en funció del qual, en el seu moment,
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resulti més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però també de major racionalització
econòmica per al municipi de Deltebre.
Atès que ens els punts tercer ha de constar el següent:
Tercer. Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de pròrroga, l’Ajuntament
de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri aquest període de pròrroga, reservant-se el
dret de poder revocar la delegació efectuada, pel que fa a tots els serveis relacionats excepte el
tractament de residus, al Consell Comarcal del baix Ebre en funció del qual, en el seu moment,
resulti més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però també de major racionalització
econòmica per al municipi de Deltebre.
Per tot l’esmentat, al Ple de l’Ajuntament de Deltebre, de conformitat amb l’establert a l’article
109.2 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques PROPOSO que s’adoptin els següents acords:
1r. Rectificar per errada material el punt tercer de l’acord adoptat pel ple municipal de data 22
de desembre de 2015, que quedaran redactats de la següent manera:
“Tercer. Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de pròrroga, l’Ajuntament
de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri aquest període de pròrroga, reservant-se el
dret de poder revocar la delegació efectuada, pel que fa a tots els serveis relacionats excepte el
tractament de residus, al Consell Comarcal del baix Ebre en funció del qual, en el seu moment,
resulti més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però també de major racionalització
econòmica per al municipi de Deltebre”
2n. Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord, fins i tot la signatura de conveni de regulació, sempre i quan el seu
clausulat s’ajusti a l’acord adoptat.
3r. Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que procedeixi
a la seva acceptació i publicació. La delegació serà efectiva a partir de la data d’acceptació per
part del Consell Comarcal del Baix Ebre.
4t. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals, subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble, subàrea de gestió territorial, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
4- En data 22.03.2017 té entrada en el registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre un
certificat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Deltebre mitjançant el qual es fa constar
que l’Ajuntament ha acordat:
1r.- Que es procedeixi a la revocació parcial de les competències en matèria de gestió de
residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, revocant-se tots els serveis descrits al punt
segon de l’acord adoptat pel ple municipal de data 22 de desembre de 2015 excepte el
tractament de residus i que inclourà, si s’escau per necessitats del servei, la transferència.
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2n.- Fer constar que aquesta revocació tindrà efectes a partir de que aquest ajuntament
adjudiqui el servei de gestió de residus de Deltebre i es formalitzi el corresponent contracte
administratiu amb l’empresa adjudicatària i per tant, mentre no s’adjudiqui aquest servei es
continuarà prestant el mateix mitjançant el COPATE com a ens instrumental del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
3r.- Que un cop sigui efectiva aquesta revocació parcial de competències en matèria de residus
a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, es procedeixi per part del Consell Comarcal del
Baix Ebre a fer la proposta de liquidació econòmica entre ambdues administracions que es
derivi com a conseqüència d’aquesta revocació parcial de competències en matèria de gestió
de residus i que inclourà drets i obligacions.

5- El Ple del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre, (REBE) en la
sessió de data 12 de juny de 2015, va acordar prorrogar, per un període màxim de 2 anys el
contracte administratiu per a la a la prestació del servei públic de recollides selectives i de
fracció resta, porta a porta, servei de voluminosos, gestió de les deixalleries municipals i planta
de transferència a la comarca del Baix Ebre, signat amb data 29 de desembre de 2006 entre el
President del Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre, i el
representant de l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA i
que l’inici de la pròrroga s’iniciava el dia 1 de juliol de 2015, per la qual cosa el termini de
pròrroga del contracte finalitza el proper dia 30 de juny de 2017.
En aquest mateix acord, el REBE va acordar que, tenint en compte que Atès que era previsible
que en els propers mesos el Consell comarcal del Baix Ebre assumeixi la delegació de
competències municipals en matèria de gestió de residus i l’actual contracte signat amb
l’empresa FCC es trobi en vigència per la pròrroga acordada, el Consell comarcal del Baix Ebre
se subrogaria en la posició del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix
Ebre, en les mateixes condicions i sense cap mena de variació. L’empresa FCC, SA vindrà
obligada a prestar el servei en les mateixes condicions acordades amb el REBE i passarà a ser
adjudicatària del Consell Comarcal del Baix Ebre durant el període transitori definit.
Així, per tant, fins el dia 30 de juny de 2017, el Consell Comarcal del Baix Ebre és el titular
subrogat del contracte per a la a la prestació del servei públic de recollides selectives i de
fracció resta, porta a porta, servei de voluminosos, gestió de les deixalleries municipals i planta
de transferència a la comarca del Baix Ebre, signat amb data 29 de desembre de 2006 entre el
President del Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre, i el
representant de l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
6- L’article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus, disposa que la gestió dels residus municipals és una competència
pròpia del municipi. Aquesta norma defineix “gestió” com
la recollida, el transport,
l’emmagatzematge, la valorització, la disposició del rebuig i la comercialització dels residus,
inclosa la vigilància d’aquestes operacions i la vigilància dels llocs de descàrrega després de
llur clausura o tancament. El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com
a mínim el servei
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- de recollida selectiva
- de transport
- el servei de valorització
- de disposició del rebuig dels residus municipals.
7- L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les delegacions
han d'anar acompanyades de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-les.
L’article 29,1 de la mateixa norma disposa que els consells comarcals han d'elaborar un
programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de
dur a terme
8- L’article 26 del Decret Legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposa que els consells comarcals han de
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de
qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i
67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, són de competència local.

9- A la vista dels antecedents, aquest Consell Comarcal considera que la seva funció és
gestionar l’exercici de les competències que li encarreguin de gestionar els municipis, de forma
concentrada i en termes d’homogeneïtat, de forma coherent amb la fórmula acordada pel ple
comarcal, quan va acordar la creació del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre, com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic per a la prestació dels diferents
serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic i donant
compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica
10- De conformitat amb l'exposat i d’acord amb l'article 25 Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya ens
trobem davant d'una delegació intersubjectiva.
Tenint en compte el caràcter de la delegació efectuada que requereix l'acord de Ple de
l'Ajuntament en qüestió, l'acord de l'òrgan competent del Consell Comarcal i la publicació de la
delegació en el Butlletí Oficial de la Província, la revocació de la mateixa exigirà el mateix
procediment al revés. És a dir, acord del Ple de l'Ajuntament revocant la delegació, presa en
consideració del Consell Comarcal i publicació de la revocació en el BOP.
Els actes administratius que necessiten ser notificats o publicats no produeixen efectes fins a la
publicació o notificació i, per tant, la revocació no tindrà efectes fins que no es publiqui en el
BOP.
Per tot l’exposat, atès que la competència de la gestió de residus és municipal, el Consell
Comarcal del Baix Ebre té l’obligació d’acceptar la revocació de la delegació de l’exercici
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acordada prèviament per l’Ajuntament de Deltebre, però amb la consideració que la revocació
procedeix en al mateixos termes que es va efectuar la delegació; és a dir, per les actuacions
concretes definides en l’acord del Ple de l’Ajuntament de Deltebre de 22 de desembre de 2015 i
pel termini fixat en aquell acord.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
gestió ambiental i sector primari, amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup
d’ERC, els 6 dels consellers comarcals del PSC, amb els vots en contra dels 9 consellers
comarcals presents de CiU, i amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, i el del conseller
comarcal del PP , el ple del consell comarcal adopta els següents acords:
Primer. Acceptar la revocació de l’exercici de la competència de la gestió dels residus del
terme municipal de Deltebre i, pel que fa al seu contingut, comporta el retorn a l’Ajuntament de
l’exercici de les competències en matèria de:
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre, envasos, papercartró, fracció orgànica i resta
- Gestió de deixalleria fixa o mòbil
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana

Segon. Pel que fa a la seva durada, acceptar la revocació de competències acordada per
l’Ajuntament de Deltebre en els termes que s’havia formulat l’acord de delegació adoptat en
data 22 de desembre de 2015; és a dir, i tal com va acordar l’Ajuntament de Deltebre, mentre
duri el període de pròrroga del contracte vigent, entenen que aquest contracte és el del servei
públic de recollides selectives i de fracció resta, porta a porta, servei de voluminosos, gestió de
les deixalleries municipals i planta de transferència a la comarca del Baix Ebre, signat amb data
29 de desembre de 2006 entre el President del Consorci per a la Gestió dels Residus de la
Comarca del Baix Ebre, i el representant de l’entitat mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, en el qual es va subrogar el Consell Comarcal del
Baix Ebre i que l’inici de la pròrroga s’iniciava el dia 1 de juliol de 2015, per la qual cosa el
termini de pròrroga del contracte finalitza el proper dia 30 de juny de 2017.
Així, per tant, a partir del dia 1 de juliol de 2017 el Consell Comarcal del Baix Ebre no exercirà
competències en matèria de gestió de residus al terme municipal de Deltebre.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Deltebre per al seu coneixement i efectes i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província per a la seva efectivitat.
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PUNT 6è. Donar compte de la resolució de Presidència d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2016..

1. ANTECEDENTS

1.1 En data 20 de febrer de 2017 el President va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 22 de febrer de 2017 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2016.
1.3. En data 3 d’abril de 2017 la interventora acctal. va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 4 d’abril de 2017 la interventora acctal. va emetre informe sobre el càlcul dels
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del
límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:

1.5.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

10.682.572,93
1.372.242,39
12.054.815,32
10.312.220,36
10.312.220,36
10.090.912,02
8.165.703,26
8.148.188,96
1.942.723,06

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

2.897.726,65
-476,51
2.885.858,91
11.391,23

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

1.954.114,29

1.5.2. Pressupost d’ingressos:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

10.682.572,93
1.372.242,39
12.054.815,32
10.100.485,10
0,00
0,00
7.805.306,94
2.295.298,16

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

3.949.421,23
-22.189,34
3.403.268,54
523.963,35

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

2.819.261,51

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
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1.5.4. Romanent de tresoreria:

1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 136.971,81 €. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en
l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats,
amb el següent detall:
Enate. Redacció projecte planta envasos
GYG Export Consulting, SL. Contracte sortim a l'exterior
Econia. Resta contracte Growing up
Quadrant Alfa. Resta contracte Growing up
Llibreria Antiquària Farré. Fons documental
Llars d'infants curs 16-17
Resta subv. Arxiu 2017
Aj. L'Ampolla. Conveni camins 2016
Aj. Deltebre. Conveni camins 2016
TOTAL

19.360,00
1.881,79
3.887,73
3.847,80
1.000,00
64.606,59
481,81
9.390,12
19.410,78
123.866,62

- Incorporació voluntària:
GYG Export Consulting, SL. Contracte sortim a l'exterior
Econia. Resta contracte Growing up
Quadrant Alfa. Resta contracte Growing up

209,09
431.97
427,53
15

Llibreria Antiquària Farré. Fons documental
Doble Columna. Contracte campanyes
Subvencions atorgades pendents justificar
Subvencions atorgades pendents justificar
TOTAL

.4.200,00
1.600,00
1.047,80
5.188,80
13.105,19

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una
vegada acordada la distribució del superàvit.

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses,
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional
i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 175.735,21 € d'acord amb
el següent detall:
Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

10.100.485,10
9.924.274,76
176.210,34
-475,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.100.009,97
9.924.274,76
175.735,21

16

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2016.
La despesa computable de l'exercici 2016 serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions
Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els
ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la
despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015
al 2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent
(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 692.188,96 €

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense
interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres
segons el SEC)

Liquidació exercici Liquidació exercici
2015
2016
10.079.969,55
9.900.941,82
0,00

0,00
0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens
local.

0,00
0,00

+/-Execució d'avals.
0,00
+Aportacions de capital.
0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents
d'aplicar a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el
marc de les Associacions público privades.

0,00
0,00
0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
0,00
+/-Arrendament financer.
0,00
+Préstecs
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-Inversions realitzades per la Corporació local
per compte d'altres Administracions Públiques

0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC
excepte interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres
operacions internes) a altres ens que integren
la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques

10.079.969,55

9.900.941,82
0,00

8.469.053,39

8.953.218,13

65.000,00

0,00

0,00

0,00

7.130.319,97

7.101.115,07

831.998,00

641.915,23

441.735,42

1.210.187,83

Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de
finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la
liquidació

0,00
0,00
1.610.916,16

947.723,69

Total despesa computable a l'exercici (1)
0,018
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la
taxa de referència
+ canvis normatius que suposen increments
permanents de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements
permanents de la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA
(EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE
(Exercici n) (5)

1.639.912,65
0,00
0,00
1.639.912,65
947.723,69
692.188,96

Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
-41,17%
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al
subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
9.611.281,46
0,00
9.611.281,46
533.501,12
596.851,53
11,76%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 34,27 dies.
•

FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria
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4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de
remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials,
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i
del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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PUNT 7è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la plantilla de la corporació
de l’exercici 2017.
En torn d’explicació de vot el Sr. Franch, portaveu de CiU manifesta que el seu grup votarà en
contra atès que, tot i compartir la necessitat de l’arquitecte, consideren que de l’enginyer no hi
ha demanada i que el COPATE pot oferir aquest servei.
El president manifesta que és una previsió, una possibilitat.; l’arquitecte sí que està dotada in
prevista però l’enginyer s’implementa per iniciar l’oferiment de servei als ajuntaments.
Així,
El Programa d’Actuació Comarcal preveu la implementació dels següents serveis que el
Consell Comarcal ha d’oferir als ajuntaments de la comarca:
Fitxa 74 ASSISTÈNCIA MUNICIPAL EN OBRES PÚBLIQUES - Oferir als ajuntaments un servei integral
de serveis tècnics especialitzats: serveis de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, i altres
serveis per personal tècnic en plantilla del Consell Comarcal o bé subcontractant el servei a empreses
externes i reduir els costos municipals aprofitant economies d’escala
Fitxa 75 GESTIÓ D’OBRES PÚBLIQUES SUPRAMUNICIPALS - Impulsar obres de millora i construcció
d’equipaments considerats d’interès general pels habitants de la comarca que per les seves
característiques no les poden assumir els ajuntaments individualment. Donar suport per part dels serveis
tècnics del Consell Comarcal en la redacció de projectes bàsics i executius d’edificació, seguiment i
control de les obres i reduir els costos municipals aprofitant economies d’escala
Fitxa 76 ASSISTÈNCIA MUNICIPAL AL PLANEJAMENT Mancomunar el servei tècnic en l’àmbit
urbanístic per possibilitar el planejament urbanístic derivat als ajuntaments de la comarca. RBANÍSTIC
Fitxa 77 ASSITÈNCIA MUNICIPAL EN DISCIPLINA URBANÍSTICA Donar suport tècnic als ajuntaments
per facilitar el compliment de la normativa urbanística Inspeccionar el compliment de la disciplina
urbanística, reduir els costos municipals aprofitant economies d’escala i reduir la pressió dels ciutadans
en aquesta matèria.

Actualment, l’estructura de serveis tècnics comarcals està integrada únicament per un
arquitecte tècnic, funcionari de carrera d’aquest Consell Comarcal, que desenvolupa algunes
de les funcions previstes al Programa d’Actuació Comarcal, però, per la seva formació i per la
limitació d’efectius, no es poden prestar de forma íntegra.
El funcionari arquitecte tècnic ha comunicat que amb data 31 de juliol ha previst la finalització
de la prestació dels seus serveis per jubilació.
Aquesta circumstància ja era coneguda per la corporació i, en l’aprovació del pressupost
comarcal de l’exercici 2017 ja es va preveure la dotació pressupostària per una nova plaça de
tècnic comarcal, però amb la titulació d’arquitecte, per tal de poder oferir la totalitat dels serveis
previstos al PAC.
Aprofitant aquesta circumstància, i com a resposta a suggeriments d’alguns ajuntaments,
s’inclouria també a la plantilla una plaça funcionarial d’enginyer industrial per complementar
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Governació, amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup d’ERC, els 6 dels
consellers comarcals del PSC, i el del conseller comarcal del PP, amb els vots en contra dels 9
consellers comarcals presents de CiU, i amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, el ple
del consell comarcal adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla comarcal que té per objecte la
creació de les següents places de funcionari per tal d’integrar-se en els serveis tècnics
comarcals:
TIPUS: Funcionari – Escala Administració Especial – Subescala tècnica – Classe tècnica
Superior
1. Denominació: Tècnic/a superior de Territori
Número de places: 1
Grup: A1.
Titulació acadèmica requerida: Arquitecte/a.
Forma de provisió del lloc: concurs-oposició lliure.
Complement de destí: 21.
Complement específic: Segons valoració de llocs de treball.
Número de lloc de treball: 98

2. Denominació: Tècnic/a superior Enginyer/a
Número de places: 1
Grup: A1.
Titulació acadèmica requerida: Enginyer/a superior.
Forma de provisió del lloc: concurs-oposició lliure.
Complement de destí: 21.
Complement específic: Segons valoració de llocs de treball.
Número de lloc de treball: 99
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SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública por un termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que
considerin pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions,
s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.
PUNT 8è. Proposta d’acord que presenten els grups comarcals en relació a l’adhesió al
Font Institucional del Delta de l’Ebre.
Vist el document signat amb data 8 de febrer de 2017 pels alcaldes de les poblacions
deltaiques i per les presidències del Consell Comarcals del Baix Ebre i del Montsià,
Els alcaldes i presidents dels consells comarcals, molt preocupats per la situació actual del
Delta i el seu futur, vam aprovar els següents plantejaments:
1. Defensar el manteniment de la morfologia actual del Delta de l’Ebre, tenint en compte
els seus canvis i dinamisme en un estat de creixement natural, i si més no, de
contenció de la línia de costa.
2. Demanar la redacció d’un pla de Gestió integral dels embassaments de la Conca de
l’Ebre pel que fa al cabal mínim del riu i als sediments que aquesta ha de transportar
per contrarestar l’enfonsament de la plana deltaica i la seva salinització.
3. Conscients que els efectes positius de l’aportació de sediments es produiran a llarg
termini, de manera urgent es defineixi un pla d’acció amb actuacions puntuals
(provisionals o no) per frenar la greu regressió que estan patint determinades zones de
la costa del Delta i la salinització de les seves finques de conreu terra endins, En
aquest sentit, reclamar de forma preeminent i urgent les mesures de pal·liar els efectes
dels temporals, restaurant platges, camins, conreus, desaigües i altres instal·lacions
afectades.
4. Crear un front comú, inicialment amb els Ajuntaments i Consells Comarcals esmentats,
i invitant a totes aquelles administracions locals, institucions, entitats públiques i
privades, associacions i organismes que s’hi vulguin sumar per tal de traslladar
aquestes reivindicacions i exigir solucions immediates als problemes del Delta de
l’Ebre.
5. Continuar mantenint reunions del citat Front Institucional del Delta de l’Ebre per tal de
fer un seguiment dels plantejaments fets, demanar totes aquelles reunions que
s’escaiguin per solucionar els problemes comuns del Delta i fer públic aquests acords
per tal de fer gran aquest Front Comú pel futur del Delta de l’Ebre.
6. Trametre aquests acords i demanar que es consideri un tema prioritari al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; al President del Govern de la
Generalitat de Catalunya; a la Delegació del Govern de la Generalitat a les terres de
l’Ebre; al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; al President del Govern de
l’Estat; a la subdelegació del govern de l’Estat i al S3evei de Costes de Tarragona; i al
President de la Comissió Europea. També fer tramesa d’aquests acords als diferents
portaveus dels grups polítics de la Diputació de Tarragona, al Parlament de Catalunya,
a les Corts Generals i als diferents eurodiputats catalans.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per tots els grups comarcals, i per
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unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre s’adhereix al manifest signat amb data 8 de febrer
de 2017
Segon. Traslladar aquest acord Als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre i a les institucions
que figuren en el document.
PUNT 9è. Propostes d’urgència.
El president sotmet a votació la urgència motivada pel fet que és convenient donar viabilitat a la
proposta de conveni amb Gas Natural Catalunya d’una aportació econòmica per destinar al
Premi Emprenedoria 2017.
Així se sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per unanimitat dels presents, el Ple acorda
sotmetre el següent assumpte a debat i votació.
A) Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb Gas Natural Catalunya per raó del
qual aquesta entitat realitzarà una aportació econòmica de 1.500 euros (mil cinc-cents
euros) que es destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu al desenvolupament del
Premi a l'Emprenedoria 2017.
El Consell Comarcal del Baix Ebre és una administració local que té la voluntat de guardonar
i reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a la
comarca del Baix Ebre per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori
i a la creació de llocs de treball. Concretament pretén fomentar l’esperit emprenedor i
innovador, impulsar la generació d’idees que solucionin necessitats reals i potenciar les idees
que puguin convertir-se en productes o serveis reals i comercialitzables.
Gas Natural Catalunya manté un compromís de contribució al desenvolupament que va més
enllà de la seva activitat empresarial. Aquest compromís es concreta en una àmplia labor de
patrocini en iniciatives que generin un alt valor per a la societat.
Gas Natural Catalunya coneix les iniciatives del consell comarcal, i específicament té interès
a col·laborar amb el Premi a l’Emprenedoria 2017 que s’entregarà el proper durant el mes de
desembre del 2017.
Que en virtut d’això anteriorment exposat, Gas Natural Catalunya i el consell comarcal tenen
la voluntat de subscriure un conveni de col·laboració.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de Presidència, i per unanimitat dels 24
membres presents que conformen legalment la corporació comarcal, el Ple del consell
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comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni a signar amb Gas Natural Catalunya per raó del qual aquesta
entitat realitzarà una aportació econòmica de 1.500 euros (mil cinc-cents euros) que es
destinarà íntegrament i amb caràcter exclusiu al desenvolupament del Premi a
l'Emprenedoria 2017.
SEGON. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.

PUNT 10è. Torn de control, precs i preguntes.
No es produeix cap intervenció
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 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.

La secretària accidental,

Vist i plau
El President,
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