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ACTA 10/2018 DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
Presidenta 
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta               Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè 
                        Jordan Farnós, Jordi 
              Merlos Borrul, Roser 
              Puell García, Mayte  
 
  
        
Consellers:  
Andreu Falcó, Daniel – Vice-president primer 
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon 
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer 
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart 
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè 
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè 
 
Adell Moragrega, Enric 
Bertomeu Río, José Emilio 
Brull Melich, Ramon  
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Ferré Fandós, Alfredo 
Franch Arques, Kilian 
Mas Sabaté, Josep 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Roig Montagut, Enric 
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera 
 
A Tortosa, sent les 08:30 hores del dia 5 de novembre de 2018, a seu del Consell 
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, els 
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la 
sessió extraordinària i urgent d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de la 
Presidenta del Consell, Sra. Sandra Zaragoza Vallés,  de data 31 d’octubre de 2018, 
sota el següent ordre del dia: 
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1r.  Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sessió 
 
2n. Aprovació, si s’escau, del 8è expedient de modificació de crèdits del pressupost 
de l’exercici 2018 
 
3r. Aprovació si s’escau, de la ratificació i acceptació de l’ajut atorgat pel 
Departament d’Empresa i Coneixement, per al desenvolupament de plans de foment 

territorial del turisme, convocatòria 2018, per dur a terme l’actuació “Via verda del 
carrilet Tortosa La Cava Deltebre” 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental 
comprova l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, 
atès que és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sessió. 
 
La Presidenta exposa els motius pel qual ha decidit convocar el plenari del Consell 
Comarcal del Baix Ebre de forma extraordinària i urgent, i els 21 membres presents 
aproven la urgència de la sessió. 
 
PUNT 2n. Aprovació, si s’escau, del 8è expedient de modificació de crèdits del 
pressupost de l’exercici 2018 
 
Vista l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels 
quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de 
nous ingressos, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la present 
proposta de resolució, per Provisió de Presidència es va incoar expedient per a la 
concessió de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.  

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta d’urgència presentada la 
Presidència, amb el vot favorable del conseller del grups comarcals del PP, els 6 
consellers presents del grup comarcal d’ERC i els 10 consellers del grup comarcal de 
Pdcat i amb l’abstenció dels 4 consellers presents del grup comarcal del PSC , el Ple 
del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del 
Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous 
ingressos, d'acord al següent detall:  

  

Pressupost de Despeses 

 Aplicació Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificació  
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòm.         

 432 60000 Via verda del carrilet   0,00 529.417,83 529.417,83 

    TOTAL   0,00 529.417,83 529.417,83 

  

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes: 
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Altes en Concepte d'Ingressos 

  

Aplicació: 
econòmica Descripció Import 

Cap. Art. Conc. 

7 75 75080  Subv. Pla Foment Turisme 264.708,92 

 9   91  91300  Préstec via verda carrilet  264.708,91 

      TOTAL INGRESSOS 529.417,83 

  

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 inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui 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 
posaran 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 3r- Aprovació si s’escau, de la ratificació i acceptació de l’ajut atorgat pel 
Departament d’Empresa i Coneixement, per al desenvolupament de plans de foment 

territorial del turisme, convocatòria 2018, per dur a terme l’actuació “Via verda del 
carrilet Tortosa La Cava Deltebre” 
 
El dia 23 de maig de 2017, es va publicar al DOGC núm.7375 l’Ordre EMC/93/2017, 
de 18 de maig, que va aprovar les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme. 
 
En data 3 d’agost de 2018, es va publicar la Resolució EMC/1871/2018, de 25 de 
juliol, de publicació de la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de 
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme (DOGC núm. 7678) 
 
El dia 28 d’agost de 2018, la Presidenta del Consell Comarcal va presentar una 
sol·licitud de subvenció per al projecte de condicionament com a Via Verda de l’antic 
traçat del tren de Tortosa- La Cava, també conegut com lo Carrilet de la Cava o Carrilet 
del Delta de l'Ebre. El projecte es planteja  és un pas més per a la consolidació 
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d’aquesta xarxa d’itineraris que uneixen d’una manera segura i confortable el territori.  
L’actuació que es proposa afecta a un tram de 7,2 kms. comprès entre els termes 
municipals de Tortosa i L’Aldea i s’emmarca en la base 5.2.a) de la convocatòria del 
Pla de Foment concretament en la construcció de projectes que millorin la mobilitat en 
l’espai turístic. 
 
Les actuacions previstes en aquest projecte tenen com a objectiu condicionar el traçat 
de l’antic Carrilet de la Cava com a Via Verda, posant en valor l’entorn per on circula i 
la connectivitat amb tota la xarxa d’itineraris amb bicicleta que ofereix el territori. El 
pressupost total és de 529.417,83€ (IVA inclòs). 
 
En data 18 d’octubre de 2018, la Subdirectora General de Desenvolupament Turístic 
Territorial ha dictat la Proposta de resolució provisional de la convocatòria 2018 de 
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme i, en la qual ha resolt concedir al Consell Comarcal del Baix Ebre 
un ajut de 264.708,92 €, corresponents al 50% del pressupost total de 529.417,83 €, 
per al projecte de condicionament com a via verda de l'antic traçat del tren de Tortosa - 
La Cava, conegut com a Carrilet de la Cava o Carrilet del Delta del l'Ebre és un pas a 
la consolidació d'aquesta xarxa d'itineraris que uneixin d'una manera segura i 
confortable el territori. 
 
D’acord amb les bases 2 i 3 de les bases reguladores, els beneficiaris d’aquests ajuts 
han de complir els requisits establerts per poder ser-ne beneficiaris i hauran de 
declarar complir tots els requisits a què es refereix la base 3 i presentar tota la 
documentació exigida a la 6.7 de les bases reguladores i presentar, en el termini de 10 
dies des de la publicació de la present proposta de resolució provisional, el document 
d’acceptació de la subvenció. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta d’urgència presentada la 
Presidència, i per unanimitat dels 21 membres presents, el Ple del consell comarcal 
adopta els següents ACORDS: 

 
Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció per al projecte de condicionament com a 
Via Verda de l’antic traçat del tren de Tortosa- La Cava, també conegut com lo Carrilet 
de la Cava o Carrilet del Delta de l'Ebre, d’acord amb les disposicions de  l’Ordre 
EMC/93/2017, de 18 de maig, que va aprovar les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de 
foment territorial del turisme i de la Resolució EMC/1871/2018, de 25 de juliol, de 
publicació de la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions als ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. 
 
Segon. Acceptar l’ajut de 264.708,92 €, corresponents al 50% del pressupost total de 
529.417,83 €, atorgat per raó de la Proposta de resolució provisional de la convocatòria 
2018 de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de 
foment territorial del turisme dictada per la Subdirectora General de Desenvolupament 
Turístic Territorial en data 18 d’octubre de 2018. 
 
Tercer. Manifestar el compromís del Consell Comarcal del Baix Ebre de dur a terme 
les actuacions objecte de la subvenció 
 
Quart. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de 
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
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Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta 
aixeca la sessió, sent 08:45 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la 
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.     
 
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA 
 


