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ACTA 08/2017 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
Sr. Enric Roig Montagut       
 
                                   
Consellers:  
Andreu Falcó, Daniel - Vicepresident primer 
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
Jose Emilio Bertomeu Río - Vicepresident tercer 
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart 
Mas Sabaté, Josep – Vicepresident cinquè 
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè 
 
Adell Moragrega, Enric 
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Espinach Pegueroles, Lluís 
Ferré Fandós, Alfredo 
Franch Arques, Kilian 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere 
Jordan Farnós, Jordi 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa 
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
Zapater Alifonso, Elisabet  
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió la interventora de fons, Sra. Maria Teresa Barberà Martí 
 
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 28 de juliol de 2017, a seu del Consell Comarcal, es 
reuneixen sota la Presidència del Sr. Enric Roig Montagut, 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 de juliol 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  30 de juny de 2017 i 7 de juliol 
de 2017 
 
2n. Donar compte de la renúncia al càrrec de conseller comarcal 
 
3r. Donar compte del nomenament de Vicepresidents del Consell Comarcal 
 
4t. Donar compte de resolucions de Presidència 
 
5è. Aprovació, si s’escau, de la modificació, per ampliació del termini per presentar sol·licituds 

d’ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica del període 1/1/2016 a 30/6/2017 

 
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció per al projecte de 
dispositiu d’orientació sociolaboral per a joves 
 
7è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Departament de Cultura per a la gestió 

de l’Arxiu Comarcal, any 2017 

 
8è. Aprovació, si s’escau, de l’annex al conveni signat amb ECOEMBES per al finançament 
de la construcció de la planta de tractament d’envasos de l’Aldea 
 
9è. Aprovació, si s’escau, de l’aplicació d’increment retributiu al personal laboral de la 
Corporació 
 
10è. Propostes d’urgència 
 
11è. 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. 
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PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  30 de juny de 
2017 i 7 de juliol de 2017. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen les actes pel fet que s’han distribuït prèviament;  les 
sotmeten a votació ordinària i s’aproven, per unanimitat dels 23 membres presents, l’acta 
06/2017 de la sessió extraordinària de data 30 de juny de 2017, i l’acta 07/2017 de la sessió 
extraordinària de data 07 de juliol de 2017  
 
PUNT 2n- Donar compte de la renúncia al càrrec de conseller comarcal. 
 
"Vist l'escrit presentat per la Sra. Maria José Beltran Piñol a data 24 de juliol de 2017 que diu: 
 
"María José Beltran Piñol, amb DNI 40918006V, domiciliada a 43511-Tivenys, Avinguda 
Generalitat, 18. 
Presento la renúncia a l'acta de consellera comarcal del Consell del Baix Ebre " 
 
 "Vist l'escrit presentat per la Sra. Maria Teresa Forés Hernández en data 25 de juliol de 2017 
que diu: 
 
"Maria Teresa Forés Hernández amb DNI 40913006P", domiciliada a Aldover (43591) al 
carrer Sant Josep, 4. 
 
Presento la meva renúncia a l'acta de consellera comarcal del Consell del Baix Ebre " 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat dels 24 membres presents dels 25 
que conformen legalment la corporació comarcal, ACORDA: 
 
Primer- Quedar assabentat de les renúncies de la condició de conselleres comarcal de la Sra. 
Maria José Beltran Piñol i de la Sra. Maria Teresa Forés Hernández. 
 
Segon- Declarar l'existència de dues vacants de conseller comarcal del grup Candidatura del 
Progrés. 
  
Tercer- Comunicar de forma immediata aquest acord a la Junta Electoral Central perquè 
expedeixi la credencial de conseller comarcal en el suplent corresponent que, tenint en 
compte l'acta de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 29 de juny de 2015, correspon 
al Sr. Ramon Brull Melich i a la Sra. Roser Merlos Borrull. " 
 
 
PUNT 3r- Donar compte del nomenament de Vicepresidents del Consell Comarcal. 
 
Se’n dóna compte de la resolució de Presidència G-ER/o1/2017, que disposa: 

Vist l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei sobre 
l’organització comarcal de Catalunya preveu que el president ha de nomenar entre els 
consellers comarcals un vicepresidents o més, que l’han de substituir per ordre de 
nomenament en cas de vacant, absència o impediment i als quals podrà delegar l’exercici de 
les seves atribucions.  
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D’acord amb les atribucions conferides, RESOLC:  
 
Primer- Nomenar els següents vicepresidents del Consell Comarcal del Baix Ebre:  
 
Vicepresident primer: Sr. Daniel Andreu Falcó 
Vicepresident segon: Sr. Josep Felip Monclús Benet 
Vicepresident tercer: Sr. José Emilio Bertomeu Río 
Vicepresident quart: Sr. Ferran Cid Martí 
Vicepresident cinquè: Sr. Josep Mas Sabaté 
Vicepresident sisè: Sr. Roger Aviñó Martí 
 
 
Segon- Aquests vicepresidents, per l’ordre establert, substituiran el president en els casos de 
vacant, absència o impediment, i en aquest cas exerciran les atribucions que li confereixen al 
president les disposicions vigents, mitjançant les oportunes resolucions.  
 
Tercer- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà 
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa i remetre la Resolució de nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el 
taulell d’anuncis del Consell Comarcal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia 
següent de la signatura.  
 
Quart- Donar compte al Ple del Consell d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri. 
 
 
PUNT 4rt- Donar compte de resolucions de Presidència. 

 

NÚM ASSUMPTE 

P72 
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte laboral temporal, 
d’interinitat, a jornada completa, la Sra. Sanaa Asttaf, amb categoria d’auxiliar administratiu, 
per tal de desenvolupar tasques de suport a l’àrea de Consum. 

P73 

Acceptar la sol.licitud efectuada per la Sra. Lídia Lázaro Armela, de renúncia a la vinculació 
laboral que manté amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, amb efectes del dia 19 de juliol de 
2017, data en la qual es farà efectiva la seva baixa com a treballador del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. 

P74 
Acceptar la sol.licitud d’excedència voluntària efectuada en data 26 de juny de 2017 per la 
Sra. Cristina Grau Vidal, treballadora social de l’EBASP, pel període comprés entre el dia 16 
d’agost de 2017 fins el dia 16 de setembre de 2017, ambdós inclosos. 

P75 
Contractar, en caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a jornada completa, la Sra. 
Ana Vidiella Piñol, per tal de desenvolupar les tasques d’educadora social de l’EBASP del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 

S15 
S’autoritza l’abocament d’aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques a la xarxa 
municipal de clavegueram per un període de cinc (5) anys a comptar des del dia en què 
s’emet el Decret de Presidència. 

 
 

 



 
 

 
 

5 

PUNT 5è. Aprovació, si s’escau, de la modificació, per ampliació del termini per 
presentar sol·licituds d’ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica del període 
1/1/2016 a 30/6/2017. 
 
El 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa 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. 
 
El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Departament d’Empresa i Coneixement han treballant en el desenvolupament de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar posar en marxa un seguit de mesures de 
suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social que no poden assumir les 
despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han 
ampliat  la seva col·laboració mitjançant la signatura de l’Addenda a la Fitxa 1 del contracte 
programa 2016-2019 que té per objecte ampliar els termes de la col·laboració del contracte 
programa 2016 - 2019, per a la col·laboració en matèria de pobresa energètica en el marc de 
la fitxa 1 - serveis socials bàsics del contracte programa. 
 
Així per tant , amb data 24 de febrer de 2017, el Ple del Consell va aprovar les bases per a la 
concessió d’ajuts per l’atorgament d’ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica del 
període 1/1/2016 a 30/6/2017. 
 
Amb data 18 de juliol, el coordinador de serveis socials informa que l’addenda a la fitxa 
número 1 de Contracte programa 2016-2019 referent a les prestacions d’urgència social per 
subministraments estableix que els ens locals concedirà ajudes d’urgència social (AUS) per 
atendre les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar: llum, aigua i gas, 
d’aquelles persones i famílies que segons valoració de l’Equip Bàsic de Servis Socials, 
necessiten aquesta prestació per mantenir un mínim confort en el seu habitatge habitual, 
d’acord amb els criteris de la Llei 24/2015. Aquests subministraments estaran compresos dins 
el període de gener de 2016 al juny del 2017 (ambdós mesos inclosos), sent l’aportació 
prevista pel Departament de 37.812 euros. 
 
Lles bases per l’atorgament d’ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica pel període 
gener de 2016 a juny de 2017, aprovades pel plenari en data 24 de febre de 2017, estableixen 
que el termini per presentar les sol·licituds era fins l’esgotament de la partida pressupostària i 
com a molt tard fins al dia 31 de juliol de 2017. 
  
Informa el coordinador, que la resolució de Presidència 15/2017 inclou expedients amb 
atorgament per una quantia de 5.964,15 euros i la Resolució de Presidència 25/2017 
expedients amb un atorgament de 13.162,51. 
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Per tant,  d’acord amb l’anterior no s’ha esgotat la partida pressupostària i proposa una 
ampliació del termini de presentació de sol·licituds fins l’esgotament de la partida 
pressupostària i com a molt tard fins al dia 31 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que preveu la possibilitat d’ampliar els terminis no vençuts per un 
període que no superi la meitat del termini inicial, a la vista de l’informe del coordinador de 
serveis socials. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal de 
Servei a les persones, i per unanimitat de tots els consellers presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 

• Primer-  Aprovar el termini per a la presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts per 
l’atorgament d’ajuts d'urgència social sobre pobresa energètica del període 1/1/2016 a 
30/6/2017, previst en les bases aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 
24 de febrer de 2017 i, conseqüentment modificar la base en els següents temes: 
 

• ON DIU 
 

10. Termini 

 
Els ajuts es podran sol·licitar fins a l’esgotament de la partida pressupostària i, com a molt tard, fins al 
dia 31 de juliol de 2017.  

 
DIRÀ 
 

10. Termini 

 
Els ajuts es podran sol·licitar fins a l’esgotament de la partida pressupostària i, com a molt tard, fins al 
dia 31 d’octubre de 2017.  

 
 
Segon- Publicarà aquesta ampliació del termini en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d’anuncis de la corporació. 
 
 
 
PUNT 6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció per al 
projecte de dispositiu d’orientació sociolaboral per a joves. 
 
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en el marc del Conveni pel qual es 
canalitza la subvenció nominativa prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2016, prorrogats per a 2017, entre l'Institut de la Joventut del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat i aquesta Federació, per a la realització d'actuacions dirigides als i les joves, 
mitjançant el desenvolupament de programes en l'àmbit local i, d'acord amb el que estableix la 
clàusula vuitena, ha  aprovat les bases per a la concessió d'ajudes i selecció d'actuacions en 
matèria de joventut promogudes per entitats locals durant l'any 2017. 
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La convocatòria té per objecte incentivar les actuacions dirigides a promoure l'ocupació i 
l'emprenedoria juvenil mitjançant el desenvolupament de programes que incloguin activitats 
que fomentin les oportunitats d'ocupació, autoocupació i iniciatives empresarials per als i les 
joves, de 16 a 35 anys, en l'àmbit local. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un projecte de dispositiu d’orientació 
sociolaboral per a joves de 16 a 35 anys de la Comarca del Baix Ebre i, dins el termini 
establert, en la convocatòria ha presentat una sol·licitud de subvenció per import de 16.000 e 
per a la implantació d’aquest projecte. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’Activació Econòmica, i per unanimitat de tots els consellers presents, el Ple del consell 
comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud  de subvenció a projectes o programes 
d’actuació de les corporacions locals en matèria de joventut per al projecte de dispositiu 
d’orientació sociolaboral per a joves de 16 a 35 anys de la Comarca del Baix Ebre presentada 
a la Federació de Municipios y Provincias en el marc del Conveni pel qual es canalitza la 
subvenció nominativa prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, 
prorrogats per a 2017 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents 
que s’escaiguin per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
PUNT 7è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Departament de Cultura 

per a la gestió de l’Arxiu Comarcal, any 2017. 

 
Segons la disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, 
la Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i els recursos per a la gestió 
dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en virtut de 
les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, 
de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques. 
 
El 28 de desembre de 2012 el Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Tortosa van subscriure el conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Ebre 
 
El pacte setè del conveni esmentat preveu la signatura de convenis anuals específics en els 
quals es concretarà l’aportació econòmica del Departament de Cultura al Consell Comarcal 
del Baix Ebre destinada a la gestió de l’arxiu comarcal. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal 
d’ensenyament, cultura, esports i joventut, i per unanimitat de tots els consellers presents, el 
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
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Primer. Aprovar el conveni, de col·laboració específic entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre en relació a la transferència 
anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, any 2017. 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE EN RELACIÓ A LA TRANSFERÈNCIA ANUAL PER A LA 
GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
D’una part, l’Hble. Sr. Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altra, l’II·lm. Sr. Enric Roig Montagut, president del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
ACTUEN: 
 
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
12.k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
I el segon, en representació del Consell Comarcal del Baix Ebre, en exercici de les facultats que li 
confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultat expressament per aquest acte mitjançant 
acord del Ple de XX de XXXXX de 2017. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
 
EXPOSEN: 
 
I. Segons la disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, la 
Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i els recursos per a la gestió dels 
arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en virtut de les 
delegacions de competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l’1 
d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques. 
 
II. El 28 de desembre de 2012 el Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de Tortosa van subscriure el conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre 
 
El pacte setè del conveni esmentat preveu la signatura de convenis anuals específics en els quals 
es concretarà l’aportació econòmica del Departament de Cultura al Consell Comarcal del Baix 
Ebre destinada a la gestió de l’arxiu comarcal. 
 

PPeerr  ttaall  ddee  ddoonnaarr  ccoommpplliimmeenntt  aa  aaqquueessttaa  pprreevviissiióó,,  aammbbdduueess  ppaarrttss  ssuubbssccrriiuueenn  eell  pprreesseenntt  ccoonnvveennii  aammbb  

ssuubbjjeecccciióó  aallss  sseeggüüeennttss  
 
PACTES: 
 
Primer.- El Departament de Cultura transferirà al Consell Comarcal del Baix Ebre per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre la dotació econòmica que li correspon de l’assignada en el 
pressupost de la Generalitat de Catalunya per al funcionament dels arxius comarcals. Per a l’any 
2017 aquesta aportació ha estat pressupostada en 40.000 euros. 

  

SSeeggoonn..--  EEll  CCoonnsseellll  CCoommaarrccaall  eexxeeccuuttaarràà  eell  pprreessssuuppoosstt  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eellss  ccoonncceepptteess  ddee  ddeessppeessaa  

eessttaabblleerrttss  eenn  ll’’aannnneexx  aa  aaqquueesstt  ccoonnvveennii  ii  pprreesseennttaarràà,,    aabbaannss  ddeell  3311  ddee  ggeenneerr  ddee  22001188,,  eell  ccoorrrreessppoonneenntt  
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cceerrttiiffiiccaatt  dd’’IInntteerrvveenncciióó  qquuee  aaccrreeddiittii  qquuee  ss’’hhaann  eeffeeccttuuaatt  lleess  ddeessppeesseess  ppeellss  ccoonncceepptteess  eessppeecciiffiiccaattss  eenn  eell  

ddooccuummeenntt  eessmmeennttaatt..  EEnn  ccaass  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerrii  iinnssuuffiicciieenntt  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  aappoorrttaaddaa,,  eell  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  

CCuullttuurraa  ppooddrràà  rreeqquueerriirr  aall  CCoonnsseellll  CCoommaarrccaall  uunnaa  mmeemmòòrriiaa  ccoommpplleemmeennttààrriiaa  oo  uunn  bbaallaannçç  ddeell  ppllaa  

dd’’aaccttiivviittaattss..  
 
Tercer.- La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 
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 8è. Aprovació, si s’escau, de l’annex al conveni signat amb ECOEMBES per al 
finançament de la construcció de la planta de tractament d’envasos de l’Aldea. 
 
La Societat Ecoembes, entitat sense afany de lucre, és una  entitat gestora del Sistema 
Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos, autoritzat en l’àmbit de Catalunya, per 
resolució del Departament de Territori Sostenibilitat de 5 de juliol del 2013. 
 
Amb data 29 de juliol de 2016 el Consell comarcal, el COPATE i Ecoembes van subscriure un 
Acord per a potenciar les infraestructures de la recollida selectiva establint com a termini de 
finalització el 31 de desembre de 2017.  
 
Que és voluntat de les parts ampliar el termini esmentat per ajustar-se a les necessitats de 
calendari del projecte, i fins a la data màxima de 30 de juny de 2018 en que finalitza l’actual 
conveni Agència de Residus de Catalunya - Ecoembes. 
 
Atès que el Consell Comarcal ha dut a terme tots els tràmits necessaris per dur a terme 
aquesta actuació. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal Gestió 
Ambiental i Sector Primàri, i amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del grup 
comarcal de CiU, els 8 consellers comarcals del grup comarcal d’ERC, els 3 membres 
presents del grup comarcal del PSC, i el conseller del PP, i amb l’abstenció del conseller 
comarcal d’Entesa , el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’annex al document que regula l’acord de col·laboració entre el COPATE, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar les recollides 
selectives d’envasos, que disposa l’allargament del termini d’execució de l’activitat 
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots 
els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
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PUNT 9è. Aprovació, si s’escau, de l’aplicació d’increment retributiu al personal laboral 
de la Corporació. 
 
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat (LPGE) per a l'any 2017 
estableix, en el seu article 18 2, aplicable a tot el personal al servei del sector públic, incloses 
les corporacions locals i organismes que en dependents, que «L'any 2017, les retribucions del 
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 
per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes de homogeneïtat per als 
dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del 
mateix.  
 
A diferència del que passa amb el personal funcionari, la LPGE no fixa els imports dels 
conceptes retributius per al personal laboral, sinó que únicament estableix el límit que el que 
la massa salarial no podrà incrementar més de l'1%, per la qual cosa els conceptes salarials 
d'aquest personal no pot augmentar més de l'1%, segons que disposa el seu article 18, 
apartat quatre. 
  
Per tant, en el cas de personal laboral, per determinar el increment aplicable en l'exercici 
2017, s'ha de dur a terme un procés de negociació col·lectiva o bé aplicar el conveni col·lectiu 
sectorial corresponent, sempre que l'augment acordat no superi l'1% respecte les retribucions 
vigents el 2016, ja que l'article 18, si apartat 8, estableix que els acords, convenis o pactes 
que impliquin creixements retributius superiors als fixats hauran d'experimentar l'oportuna 
adequació, esdevenint inaplicables les clàusules que s'oposin a aquest. 
 
Hores d’ara, el Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre es 
troba en fase de nova negociació i, vigent per ultractivitat, el conveni per als anys 2008-2011, 
el qual en l’article 22.1 preveu “Per als anys d’aplicació d’aquest conveni, a més dels 
increments graduals dels nivells, derivat de la valoració de llocs de treball de l’article 15 i de 
l’establert per als complements específics en l’article 21.3.b), l’increment retributiu aplicable al 
personal serà el que s’estableixi en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al conjunt 
dels empleats/des de les administracions públiques i s’aplicarà sobre tots els conceptes 
retributius 
 
Atesa la voluntat de la Corporació de donar compliment a l’establert en el conveni col·lectiu 
dels anys 2008-2011, la Presidència del Consell Comarcal i la presidència del comitè 
d’empresa van acordar l’aplicació de l’increment previst en la Llei de Pressupostos generals 
de l’estat per a l’exercici 2017, a tot el personal laboral amb contracte vigent a data d’entrada 
en vigor d’aquesta norma. 
 
D’altra banda, la Resolució de 20 de juliol de 2017, conjunta de la Secretaria d'Estat de 
Pressupostos i Despeses i la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten 
instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments 
corresponents a l'increment de l'1 per cent que preveu la Llei 3/2017, de pressupostos 
generals de l'estat per 2017 preveu, respecte el personal laboral, que a liquidació 
d'endarreriments es practicarà en els mateixos terminis i condicions assenyalats per als 
funcionaris en els següents supòsits que el Conveni col·lectiu aplicable prevegi l'aplicació de 
l'increment autoritzat en la Llei de pressupostos generals de l'Estat amb efectes d'1 de gener i 
a altre personal no acollit a conveni aplicable de l’entitat. 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la comissió informativa comarcal Gestió 
Ambiental i Sector Primari, i amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup 
comarcal d’ERC, els 3 membres presents del grup comarcal del PSC, el vot a favor del 
conseller comarcal d’Entesa i el conseller del PP, i amb l’abstenció dels 10 consellers 
comarcals del grup comarcal de CiU , el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 
 
Primer. Aplicar un increment de l’1% de les retribucions, a tot el personal laboral que a data 
d’entrada en vigor de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2017 presta serveis al Consell Comarcal del Baix Ebre, l’estructura salarial del quals 
correspon a la definida a l’article 21 del conveni col·lectiu 2008-2011. 
 
Segon. Respecte els endarreriments, correspon la següent aplicació: 
 
1. Personal que no hagi canviat de lloc de treball durant el període de 1 de gener a 30 de juny 
de 2017. Els endarreriments corresponents a l'increment de l'1 per cent de les retribucions es 
liquidaran d'ofici per aquest Consell Comarcal.  
 
2. Personal que durant el període d'1 de gener a 30 de juny de 2017 hagi canviat de 
destinació o lloc de treball dins el sector públic estatal, amb o sense variació de la naturalesa 
jurídica de la relació de serveis. Els endarreriments s'han de liquidar pel centre que va abonar 
les retribucions, prèvia petició de l'interessat, dirigida a l'òrgan de personal. 
 
3. Personal pertanyent al sector públic estatal que durant el primer semestre de 2017 hagi 
passat a prestar serveis a una administració pública diferent. Els endarreriments 
corresponents al període de destinació en l'àmbit del sector públic estatal li seran abonats pel 
Centre on va prestar els serveis, prèvia petició de l'interessat. 
 
4. Situacions diferents a les de servei actiu. Respecte al personal que no es trobés en situació 
de servei actiu o assimilada per jubilació o qualsevol altra causa, o que hagués perdut la 
condició d'empleat públic, dins el període de l'1 de gener al 30 de juny, els endarreriments 
s'han de liquidar per qui va abonar les retribucions, prèvia sol·licitud de l'interessat 
 
Tercer. Els endarreriments corresponents a l'increment de l'1 per cent s'abonaran en la 
nòmina de juliol de 2017 llevat que per motius operatius  no es disposi de la totalitat dels 
elements formals necessaris o en altres supòsits en què per motius tècnics no sigui possible, 
en aquest cas s'abonarà en la primera nòmina en què sigui possible 
 
Quart. Traslladar aquest acord als representants dels treballadors a través de la presidència 
del comitè d’empresa i als serveis econòmics i de personal de la Corporació. 
 

 

PUNT 10è. Propostes d’urgència.   

 
No se’n presenten 
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PUNT 11è. Torn de control, precs i preguntes. 
 
El Sr. Jordi Jordan demana la paraula per saber l’opinió del consell comarcal respecte a la 
renúncia a la construcció del nou hospital a Tortosa. 
 
El Sr. Enric Roig com a President del consell comarcal li respon que aquesta administració no 
té competències sobre la construcció del nou hospital, i que tampoc tenen una comunicació 
oficial respecte a la no construcció d’aquest hospital, un cop la tinguin s’hi manifestaran, tot i 
què li recorda el seu posicionament a favor de la sanitat pública. 
 
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.     
 
 

Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 
 


