ACTA 11/2015 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Sr. Daniel Andreu Falcó

Consellers:
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon
Bertomeu Río, José Emilio - 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
Gómez Comes, Joan Pere
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa (s‟incorpora al punt 4rt)
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 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 16 d‟octubre de 2015, 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 13 d‟octubre de 2015, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si escau, de l‟acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2015
2n. Donar compte de resolucions de Presidència.
3r. Aprovació, si s‟escau, de la ratificació de presentació de sol·licitud de subvenció del
Programa Fem Ocupació per a joves 2015
4t. Aprovació, si s‟escau, l‟Addenda de pròrroga, per a l‟any 2015, del conveni signat amb
l‟Agència de Consum de Catalunya per a la realització d‟actuacions en matèria de consum
a la comarca
5è. Aprovació, si s‟escau, del Conveni a signar amb ajuntaments de la comarca per al
finançament dels transport escolar no obligatori
6è. Aprovació, si s‟escau, del Conveni a signar amb ajuntaments de la comarca per al
finançament dels transport escolar post obligatori
7è. Proposta de grups comarcals en relació al projecte "Autovia Castelló - l'Hospitalet de
l‟Iinfant. Carretera N-340, Tram La Jana - 'Hospitalet de l'Infant
8è. Proposta de grups comarcals de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”
9è. Proposta de grups comarcals en motiu del 75è aniversari de l‟assassinat del President
Lluís Companys i Jover
10è. Proposta de Presidència de manifestació de suport al President Mas,
l‟exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per
l‟organització del 9N
11è. Informes de govern
12è. Propostes d‟urgència.
13è 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 extraordinària de data 23 de juliol
de 2015.
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 25 membres presents, l‟acta
10/2015 de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2015.
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PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidència.
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ASSUMPTE
Atorgar l‟ajut a diverses sol·licituds, atès que han presentat la documentació requerida a
les bases que regeixen l‟atorgament d‟ajuts per atendre situacions d‟urgència puntuals i
necessitats bàsiques de subsistència per a l‟any 2015 aprovades pel Ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Atorgar l‟ajut a diverses sol·licituds, atès que han presentat la documentació requerida a
les bases que regeixen l‟atorgament d‟ajuts per atendre situacions d‟urgència puntuals i
necessitats bàsiques de subsistència per a l‟any 2015 aprovades pel Ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Atorgar l‟ajut a diverses sol·licituds, atès que han presentat la documentació requerida a
les bases que regeixen l‟atorgament d‟ajuts per atendre situacions d‟urgència puntuals i
necessitats bàsiques de subsistència per a l‟any 2015 aprovades pel Ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Atorgar l‟ajut a diverses sol·licituds, atès que han presentat la documentació requerida a
les bases que regeixen l‟atorgament d‟ajuts per atendre situacions d‟urgència puntuals i
necessitats bàsiques de subsistència per a l‟any 2015 aprovades pel Ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Atorgar el servei d‟ajuda a domicili a diverses sol·licituds.
Atorgar el servei de teleassistència a diverses sol·licituds.
Atorgar el servei de transport adaptat a diverses sol·licituds.
Donar d‟alta del servei d‟intervenció familiar a les sol.licituds.
Que el Consell comarcal del Baix Ebre s‟aculli a la convocatòria de subvencions per al
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d‟atur que hagin exhaurit la
prestació i/o el subsidi per desocupació, d‟acord amb l‟Ordre EMO/204/2015, per la qual
es van aprovar les bases reguladores.
Aprovar la primera distribució d‟Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 20152016
Donar de baixa els ajuts individuals de menjador de diverses sol·licituds.
Estimar diverses revisions d‟ajut individual de menjador.
Atorgar diverses sol·licituds, per a l‟ensenyament musical per a l‟any 2015.
Assignar als funcionaris i treballadors de la plantilla al servei d‟aquest Consell Comarcal,
les següents gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de
treball i no compensats en temps de descans.
Acceptar la petició d‟ampliació de l‟excedència voluntària per cura de fill menor de 6 anys
sol·licitada per la Sra. Inés Solé Vericat, educadora social del Servei d‟Integració en
Familia Extensa del Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjantçant escrit de 3 de juliol de
2015, inicialment pel període comprés entre el dia 28 d‟agost de 2015 fins el dia 27 de
setembre de 2015.
Assignar al gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sr. Joan Navarro Cabrera, un
complement de productivitat per a l’any 2015 en la quantia de 500,00 € mensuals.
Aquesta assignació tindrà efectes des del mes d’agost de 2015.
Modificar, a partir del dia 1 d‟octubre de 2015, el contracte temporal, per obra o servei
determinat, a temps parcial, subscrit amb la treballadora Sra. Montserrat Brull Arbós amb
la qual cosa passa de realitzar una jornada laboral de 22 hores setmanals a una jornada
de 17 hores setmanals.
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Modificar, a partir del dia 1 d‟octubre de 2015, el contracte temporal, per obra o servei
determinat, a temps parcial, subscrit amb la treballadora Sra. Joana M. Barrena Rubio
amb la qual cosa passa de realitzar una jornada laboral de 30 hores i un quart setmanals
a una jornada de 20 hores setmanals.
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟obra o servei determinat , a
jornada completa, el Sr. Joan Josep Carot Bladé, per tal de desenvolupar les tasques de
responsable de difusió corporativa, amb una retribució mensual bruta de 1.751,23 €
Modificar, a partir del dia 1 d‟octubre de 2015, el contracte indefinit, a temps parcial,
subscrit amb la treballadora Sara Garcín Solsona en data 1 de gener de 2009, per tal de
desenvolupar les tasques de treballadora familiar de l‟EBASP del Consell Comarcal del
Baix Ebre, amb la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral de 21 hores setmanals.
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟interinitat, a temps complet, la
Sra. Meritxell Baiges Sabaté, per tal de desenvolupar les tasques de monitora de
transport adaptat.
Modificar la durada del contracte temporal, per obra o servei determinat, subscrit en data
16 de setembre de 2015 amb la Sra. Elvira Figueres Valldepérez, com a tècnica per
realitzar, entre d‟altres, les tasques de prospecció i planificació del Programa “Fem
Ocupació per a Joves” FOJ-2015 i establir com a nova data final del dia 31 de desembre
de 2015, o fins que el Servei d‟Ocupació de Catalunya dicti la Resolució d‟atorgament del
programa “Fem Ocupació per a Joves”, convocatòria EMO/256/2015, de 5 d‟agost, del
Departament d‟Empresa i Ocupació i indiqui la data a partir de la qual s‟ha d‟iniciar el
desenvolupament de nou Programa.
S‟autoritza renovar l‟autorització d‟abocament de l‟establiment SERVICIOS Y CAMIONES
CAMARLES, S.A. situat al Pol. Ind. Venta Nova, parc. 1, Ctra N-340, km 1.091 de
Camarles, per abocar un cabal mig de 258 m3/any d‟aigües residuals sanitàries i
potencialment hidrocarburades, a la xarxa municipal de clavegueram.
Autoritzar a l‟Ajuntament del Perelló per abocar amb camió-cisterna les aigües residuals
sanitàries, assimilables a domèstiques, a l‟EDAR de l‟Ampolla.
S‟autoritza l‟abocament d‟aigües residuals generades, a AMIANTIT SPAIN, S.A. de Camarles,
en el procés industrial i les sanitàries, a la xarxa municipal de clavegueram.
L‟Administració actuant competent de l‟abocament de l‟establiment és el Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Renovar l‟autorització d‟abocament de l‟establiment AUTOMECÀNICA LA SIMPÀTICA,
SL situat al Pol. Ind. La Ravaleta, parc. 1.15 Roquetes, per abocar un cabal mig de 30
m3/any d‟aigües residuals sanitàries i neteja puntual de vehicles, a la xarxa municipal de
clavegueram.
Autoritzar a l‟establiment PLASTICOS CASTELLÀ, S.A. per abocar amb camió-cisterna
les aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a l‟EDAR de TortosaRoquetes.
Vista la documentació tècnica presentada, s‟emet informe favorable pel que fa a
l‟abocament de les aigües residuals generades per l‟activitat CÀMPING L‟AMETLLA
VILLAGE PLATJA, SL, que caldrà incorporar a la llicència ambiental amb les condicions
establertes en el punt 3 d‟aquest informe.
Autoritzar a l‟establiment INDUSTRIAS OMICRÓN, S.L.U. per abocar amb camió-cisterna
les aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a l‟EDAR de TortosaRoquetes.
Autoritzar a l‟establiment ANGULAS Y MARISCOS ROSET, S.L. per abocar amb camiócisterna les aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a l‟EDAR de
Tortosa-Roquetes.
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Autoritzar a l‟empresa FCC-PLANTA TRANSFERÈNCIA RESIDUS DE L‟ALDEA per
abocar amb camió-cisterna les aigües residuals procedents de la bassa de lixiviats de la
planta de transferència del REBÉ a l‟EDAR de Tortosa-Roquetes. Queda totalment
prohibit l‟abocament dels fangs del fons de la bassa de formigó.
Autoritzar a a l‟establiment ENERGIAS RENOVABLES OP. Y MANT. (EROM) per abocar
amb camió-cisterna les aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a l‟EDAR
de Tortosa-Roquetes.
Autoritzar a a l‟establiment AVIGAN TERRALTA, SL per abocar amb camió-cisterna les
aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a l‟EDAR de Tortosa-Roquetes.
S’autoritza l’abocament d’aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, sense
tractar a la xarxa municipal de clavegueram a l’Hotel Les Oliveres Beach Resort&SPA,
del Perelló.
S’autoritza a l’empresa Sinfines Factory SL l’abocament d’aigües residuals sanitàries,
assimilables a domèstiques, sense tractar a la xarxa municipal de clavegueram.
PUNT 3è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de presentació de sol·licitud de
subvenció del Programa Fem Ocupació per a joves 2015.
En el marc de les Polítiques Actives d‟Ocupació del SOC el Programa “Fem Ocupació per a
Joves” pren com a punt de partida les necessitats de contractació de les empreses i d‟acord
amb aquestes, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha de dur a terme les accions de selecció,
formació i acompanyament a la inserció dels joves participants en el Programa.
El Programa s‟adreça al col·lectiu de persones joves inscrites en el Pla de Garantia Juvenil
emmarcat dins el Programa Operatiu d‟Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa
d‟Ocupació Juvenil i el Fons social Europeu per al període 2014-2020.
Cadascuna de les persones joves participants rebrà les següents actuacions professionals:
- Experiència professional mitjançant contracte laboral.
- Formació vinculada al contracte de treball.
- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
La formació impartida i el sectors d‟ocupació al qual es preveu vincular el programa seran
aquells que venen determinats pels sectors empresarials als quals pertanyen les empreses
contractants.
El programa té per objectiu promoure la contractació de joves en situació d‟atur, en aquells
perfils ocupacionals que venen determinats per les ofertes de treball que generen empreses
de qualsevol sector econòmic i s‟adreça a persones demandants d‟ocupació entre 18 i 29
anys, amb experiència professional prèvia o demandants de primera ocupació amb un nivell
d‟estudis de graduat en ESO, Batxillerat o cicles Formatius de Grau Mitjà.
El Consell Comarcal del Baix Ebre considera que és una administració amb capacitat tècnica
i de gestió per poder desenvolupar aquest programa i, conseqüentment, ha elaborat una
proposta per dur a terme accions de Prospecció i assessorament d‟empreses i d‟Orientació
i acompanyament a la inserció i formació.
Atès que en el termini de presentació de sol·licituds no era prevista la convocatòria de cap
sessió plenària, fent ús de les atribucions que li atorga el Decret Legislatiu 4/2003, el
President va resoldre la sol·licitud.
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Per tot l‟exposat, després de conèixer de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, i
per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la resolució del President del Consell Comarcal del Baix Ebre de data 8
d‟octubre de 2015 i, conseqüentment, que el Consell Comarcal de Baix Ebre s‟aculli a la
convocatòria per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves 2015, i
conseqüentment sol·licitar un ajut de 66.000,00 € per a per dur a terme accions de
prospecció.
Segon. Aprovar el projecte elaborat per a dur a terme les actuacions descrites.
Tercer. Traslladar aquest acord al Departament d‟Empresa i Ocupació per tal que produeixi
l‟efecte corresponent.
PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, l’Addenda de pròrroga, per a l’any 2015, del conveni
signat amb l’Agència de Consum de Catalunya per a la realització d’actuacions en
matèria de consum a la comarca
L‟Agència Catalana del Consum (en endavant ACC), d‟acord amb l‟article 2 de la Llei 9/2004,
de 24 de desembre, és l‟organisme autònom administratiu que té assignades totes les
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut
de la Constitució i l‟Estatut d‟Autonomia.
D'acord amb els articles 25 c) i 36.2 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, correspon a la
Comarca, entre d‟altres, l‟exercici de les competències que li delegui o li encarregui de
gestionar l‟Administració de la Generalitat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l‟Agència catalana del Consum van subscriure el 29
d‟octubre de 2013, d‟un conveni d‟encàrrec de gestió en matèria de consum, sobre la base
dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, el qual va tenir per objecte la realització pel
Consell Comarcal de concretes activitats de la competència de l‟ACC.
La clàusula onzena del conveni d‟encàrrec de gestió es va establir que les Parts podien
prorrogar la vigència del conveni mitjançant una addenda expressa al comportar-ne una
despesa econòmica i, això, sens perjudici de la modificació/adequació dels seus annexos. En
aquest sentit ja es va subscriure per a l‟any 2014 l‟addenda de pròrroga pertinent.
A l‟actualitat subsisteixen les raons que van motivar l‟encàrrec de gestió com l‟obligació legal
d‟implantar un servei públic de consum en cada comarca i l‟eficàcia i eficiència, confirmada
per l‟experiència assolida, que suposa la participació del Consell Comarcal en la gestió de
determinades activitats relacionades amb el consum i en benefici de les persones
consumidores existents al seu territori en tant que entitat local de caràcter territorial més
propera i dotada d‟equipament i recursos suficients; fet que permet superar, tan si val sigui
parcialment, la manca de mitjans tècnics idonis per dur-la a terme, amb la mateixa eficàcia,
per l‟ACC.
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D‟altra banda, l‟experiència assolida pel Consell Comarcal en l‟atenció en matèria de consum
als ciutadans i ciutadanes domiciliats als diversos municipis que integren la comarca els
permet, en matèria de resolució de conflictes derivats de relacions de consum on intervenen
aquells/es, fer un pas endavant en l‟activitat que se‟n deriva i portar a terme la gestió de les
reclamacions que s‟hi presenten d‟acord amb les indicacions de la Junta Arbitral de Consum
de Catalunya.
Per tot l‟exposat, després de conèixer de la comissió informativa comarcal d‟activació
econòmica i turisme, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l‟Addenda té per objecte la pròrroga, amb la modificació parcial de les
tasques encarregades i les clàusules econòmiques, per a l‟any 2015, del conveni i els seus
annexos de l‟encàrrec de gestió fet per l‟ACC al Consell Comarcal del Baix Ebre, el dia 23
d‟octubre de 2013, per a la realització d‟actuacions definides en matèria de consum a la
comarca i on es van concretar el procediment, les tasques i els mitjans per a l‟exercici de les
funcions encomanades així com un finançament dels costos corresponents a l‟activitat
encarregada.
ADDENDA DE MODIFICACIÓ PARCIAL I PRÒRROGA PER A L‟ANY 2015 DEL CONVENI DE 29
D‟OCTUBRE DE 2013 MITJANÇANT EL QUAL ES VA ESTABLIR UN ENCÀRREC DE GESTIÓ
DE L‟AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL CONSELL
COMARCAL
, PER A LA REALITZACIÓ D‟ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM.
D'una part, el senyor Alfons Conesa i Badiella, director de l‟Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya, segons nomenament efectuat mitjançant el Decret 288/2011, d‟1 de març
(DOGC 5830, de 3 de març), en virtut de les competències de representació atribuïdes a l‟article 9.1
de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l‟organisme autònom administratiu.
I de l'altra, el senyor
, president del Consell Comarcal
, al qual representa segons
nomenament de data
, en ús de les competències que té atribuïdes per l‟Acord del Ple del
Consell de data
, i per l‟article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s‟aprova el Text refós de la Llei d‟organització comarcal de Catalunya.
En endavant, les entitats representades, seran considerades conjuntament com les Parts.
MANIFESTEN
Primer.- Que l‟Agència Catalana del Consum (en endavant ACC), d‟acord amb l‟article 2 de la Llei
9/2004, de 24 de desembre, és l‟organisme autònom administratiu que té assignades totes les
competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la
Constitució i l‟Estatut d‟Autonomia.

Segon.- Que d'acord amb els articles 25 c) i 36.2 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, correspon a la
Comarca, entre d‟altres, l‟exercici de les competències que li delegui o li encarregui de gestionar
l‟Administració de la Generalitat.
Tercer.- Que les Parts, van manifestar un mutu interès en impulsar i participar en els mecanismes
legalment establerts per a la informació de les persones consumidores i en la resolució de conflictes
en matèria de consum amb la subscripció el 29 d‟octubre de 2013, d‟un conveni d‟encàrrec de
gestió en matèria de consum, sobre la base dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost,
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de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual va tenir per
objecte la realització pel Consell Comarcal de concretes activitats de la competència de l‟ACC.
Quart.- Que a la clàusula onzena del conveni d‟encàrrec de gestió es va establir que les Parts
podien prorrogar la vigència del conveni mitjançant una addenda expressa al comportar-ne una
despesa econòmica i, això, sens perjudici de la modificació/adequació dels seus annexos. En
aquest sentit ja es va subscriure per a l‟any 2014 l‟addenda de pròrroga pertinent.
A l‟actualitat subsisteixen les raons que van motivar l‟encàrrec de gestió com l‟obligació legal
d‟implantar un servei públic de consum en cada comarca i l‟eficàcia i eficiència, confirmada per
l‟experiència assolida, que suposa la participació del Consell Comarcal en la gestió de
determinades activitats relacionades amb el consum i en benefici de les persones consumidores
existents al seu territori en tant que entitat local de caràcter territorial més propera i dotada
d‟equipament i recursos suficients; fet que permet superar, tan si val sigui parcialment, la manca de
mitjans tècnics idonis per dur-la a terme, amb la mateixa eficàcia, per l‟ACC.
D‟altra banda, l‟experiència assolida pel Consell Comarcal en l‟atenció en matèria de consum als
ciutadans i ciutadanes domiciliats als diversos municipis que integren la comarca els permet, en
matèria de resolució de conflictes derivats de relacions de consum on intervenen aquells/es, fer un
pas endavant en l‟activitat que se‟n deriva i portar a terme la gestió de les reclamacions que s‟hi
presenten d‟acord amb les indicacions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Per això, les Parts manifesten el seu interès en continuar amb el conveni d‟encàrrec de gestió i
acorden formalitzar una Addenda per a l‟any 2015, amb subjecció a les següents,
CLÀUSULE S
Primera.- Objecte
Aquesta Addenda té per objecte la pròrroga, amb la modificació parcial de les tasques
encarregades i les clàusules econòmiques, per a l‟any 2015, del conveni i els seus annexos de
l‟encàrrec de gestió fet per l‟ACC al Consell Comarcal de
, el dia 23 d‟octubre de 2013, per a
la realització d‟actuacions definides en matèria de consum a la comarca i on es van concretar el
procediment, les tasques i els mitjans per a l‟exercici de les funcions encomanades així com un
finançament dels costos corresponents a l‟activitat encarregada.
Segona.- Modificació parcial del conveni d’encàrrec de gestió
2.1 Es modifica el punt e) de la clàusula segona del conveni d‟encàrrec de gestió de data
23.10.2013 que quedarà redactat de la següent forma:
“1. Aquest Conveni d‟encàrrec de gestió comprèn l‟atenció dels ciutadans i ciutadanes domiciliats
en els diversos municipis que integren la comarca, en les següents activitats en matèria de defensa
de les persones consumidores:
a)
b)
c)

d)

Atenció al públic en una oficina presencial que ha de disposar d‟un rètol que identifiqui de forma
clara l‟oficina d‟informació a les persones consumidores.
Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d‟exercir-los.
Recepció i tramitació d‟acord amb la normativa d‟aplicació, de les queixes, consultes i denúncies
presentades per les persones consumidores i resolució de les que li pertoquen com a servei públic
de consum o, en un altre cas les ha de remetre als òrgans competents.
Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n derivin.
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e)

En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, gestionar les
reclamacions portant a terme els tràmits necessaris per a la seva resolució, d‟acord amb les
instruccions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

f)

Actuar com a secretari dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre del seu àmbit territorial.

g)

En aquells consells comarcals en què, per la manca de volum d‟expedients no es realitzen vistes
arbitrals de manera habitual, la persona que hauria d‟actuar com a secretària dels òrgans arbitrals
donarà suport, quan així se li requereixi per part d l‟ACC, a altres consells comarcals per tal d‟estar
permanentment formada.”
2.2 Es modifica el punt 1) de la clàusula sisena que tindrà el redactat següent:
“1. El Consell Comarcal
ha de tramitar els expedients de consum que derivin de les taques
encomanades mitjançant l‟aplicatiu informàtic SIC (Sistema d‟informació de Consum) d‟acord amb
les instruccions de l‟Atència Catalana del Consum i també les de la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya en relació amb la gestió de reclamacions en materia de mediació i arbitratge de consum,
per tal d‟aprofitar les eines de gestió vinculades al SIC especificades en les instruccions (compulsa,
assentament de sortida, etc.) i també perquè es pugui fer la valoració de l‟efectivitat de l‟encàrrec
de gestió d‟acord amb els barems establerts a l‟annex II”.
2.3 S‟afegeix una nova clàusula desena per incloure la garantia prevista a l‟article 57 bis de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, de bases de Règim Local, amb el següent text:
“Clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament
Per contribuir a les despeses derivades de l‟execució d‟aquest acord, l‟ACC ha de compensar al
Consell Comarcal amb l‟import previst a la clàusula de finançament que resulti aplicable, i aquest
s‟obliga a executar el pressupost d‟acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts. Així
mateix, el Consell Comarcal ha de justificar l‟actuació efectuada en la forma, terminis i condicions
previstes e aquest conveni d‟encàrrec de gestió i ha de trametre a l‟Agència Catalana del Consum,
juntament amb aquesta documentació, l‟escrit de proposta de pagament sol·licitant l‟abonament de
l‟import corresponent perquè aquesta en el termini màxim de dos mesos reconegui l‟obligació.
Una vegada notificat el reconeixement de l‟obligació per l‟òrgan competent de l‟ACC i transcorreguts
quatre mesos des d‟aquesta data sense que s‟hagi efectuat el pagament, el Consell Comarcal podrà
comunicar-ho a l‟Administració General de l‟Estat, als efectes d‟allò previst a l‟article 57 bis de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant això, si dintre dels terminis anteriorment assenyalats, l‟ACC comuniqués al Consell
Comarcal la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d‟ esmenar o rectificar
l‟error. Rebuda la nova documentació, l‟ACC en el termini màxim de dos mesos ha de reconèixer
l‟obligació i, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d‟efectuar el pagament.
Transcorregut aquest darrer termini sense que s‟hagi efectuat el pagament el Consell Comarcal
podrà comunicar-ho a l‟Administració General de l‟Estat, als efectes d‟allò previst a l‟article 57 bis de
la citada Llei 7/1985.
2.4 Com a conseqüència de la modificació immediata anterior les anteriors clàusules desena a
catorzena, passen a ser les clàusules onzena a quinzena.
Tercera.- Finançament
1. Per fer front al finançament dels costos generats durant l‟any 2015, en aplicació del conveni
d‟encàrrec de gestió, l‟ACC farà una aportació màxima al Consell Comarcal, de
€, la qual
anirà a càrrec de la partida pressupostària
.
2. L‟import a què fa referència l‟apartat immediat anterior s‟ha d‟abonar mitjançant transferència al
Consell Comarcal a un compte bancari prèviament informat, autoritzat i degudament certificat per la
seva Intervenció de fons. La transferència s‟ha de fer un cop signada l‟Addenda anual pertinent.
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3. La formula o el detall del càlcul del finançament de l‟activitat encarregada és recull en annex a
l‟Addenda el qual substitueix a qualsevol altre anteriorment aplicat. El càlcul de finançament tindrà
en compte el previst a la clàusula sisena del conveni d‟encàrrec de gestió així com el nivell
d‟eficàcia, eficiència i efectivitat en el desenvolupament de l‟encàrrec.
Quarta.- Justificació de la despesa
A efectes de justificació de la despesa és d‟aplicació allò previst a la clàusula novena del conveni
d‟encàrrec de gestió. El Consell Comarcal
ha de justificar la totalitat de la despesa efectuada
en exercici de l‟activitat encarregada, abans del 31 de gener de
, aportant els documents que
s‟hi preveuen i facilitant aquells altres que se li puguin requerir sempre i quan guardin relació amb
l‟activitat desenvolupada i la pròpia despesa.
Cinquena.- Extinció
L‟Addenda s‟extingeix pels mateixos motius que l‟encàrrec de gestió, els quals consten
clàusula tretzena del conveni d‟encàrrec de gestió.
Sisena.- Resolució de controvèrsies

a la

Les discrepàncies sorgides amb motiu de l‟aplicació i la interpretació d‟aquesta Addenda s‟han de
solucionar conforme el disposat a la clàusula catorzena del conveni d‟encàrrec de gestió.
Setena.- Vigència de l’encàrrec de gestió
El conveni d‟encàrrec de gestió subscrit entre les Parts es manté vigent en tot allò que no hagi estat
modificat ni resulti incompatible amb el previst en aquesta Addenda o als annexos objecte de
modificació.
El pagament de la contraprestració pactada en aquesta addenda resta garantit segons el previst a
la clàusula desena de garantia de compliment de compromisos de pagament del conveni d‟encàrrec
de gestió principal incorporada per la clàusula segona d‟aquesta addenda.

Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l‟efectivitat de l‟acord.

PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb ajuntaments de la comarca
per al finançament dels transport escolar no obligatori.
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal
de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que la finalitat del
servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació
obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari
o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat
concertat o d'educació especial privat concertat , proposat pel Departament.
Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport escolar
aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 2013. Aquest
reglament, ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, disposa:
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Alumnes de transport NO obligatori
Són aquells alumnes que cursen estudis d‟ensenyament obligatori en un centre públic ordinari,
proposat pel Departament d‟Ensenyament, i que no s‟han de desplaçar fora del seu municipi.
Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s‟han de desplaçar fora del seu municipi
de residència per tal d‟assistir al centre escolar, tindran garantit el transport escolar sempre i
quan així ho disposi el Departament d‟Ensenyament amb la corresponent dotació econòmica
afectada. En cas que aquesta no sigui íntegra, es formalitzaran convenis de cofinançament amb
agents públics i/o privats o, en el seu detriment, s‟aplicarà l‟ordenança reguladora d‟aquest
servei.
Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no obligatori
5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l‟obligatorietat de prestar aquest servei d‟acord amb
la delegació de competències del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les modalitats següents:
a) Ajuts individuals de desplaçament (AID).

b) Contractació d‟un servei de transport escolar per part del Consell Comarcal
del Baix Ebre.
5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que s‟aplica en cada cas.
Per fer-ho, es partirà del criteri d‟optimització dels recursos existents. Els altres factors que es
tindran en compte seran:








Nombre d‟usuaris d‟un mateix transport escolar.
Disseny de les rutes de transport escolar.
Trajecte i durada de les rutes de transport escolar.
Accessibilitat dels vehicles.
Nombre de vehicles disponibles.
Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o parada.
Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta.

Article 29. S‟estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia d‟usuari:
.
2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s‟establirà anualment pel Consell
Comarcal del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de l‟execució de convenis
formalitzats de finançament íntegre de la part no finançada del servei amb agents públics i/o
privats o, en el seu detriment, per aplicació de l‟ordenança reguladora directament als usuaris.

Des de l‟any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat el servei de transport
escolar per als alumnes que resideixen en nuclis de població pertanyents a diferents
municipis, que estan integrats en el terme municipal però separats de la trama urbana del
nucli principal de població, i que es desplacen als centres d‟ensenyament secundari
d‟aquesta ciutat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 20 de juny de 2013, ha aprovat el nou conveni a
signar amb el departament d‟ensenyament de delegació de competències quant a la gestió
del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres
prestacions en matèria d‟ensenyament. D‟acord amb la regulació establerta en aquest
conveni les dotacions econòmiques que es transfereixen al consell comarcal es fixen per a un
curs escolar mitjançant els corresponents convenis de finançament.
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El Departament d‟Ensenyament ha establert la necessitat de cofinançar el transport no
obligatori. Vista la regulació esmentada i atesa la voluntat manifestada per alguns dels ens
locals afectats de participar en el cofinançament del transport, s‟ha elaborat un model de
conveni a signar amb els ens locals que manifestin la seva voluntat de participació.
Per tot l‟exposat, després de conèixer de la Comissió Informativa Comarcal d‟Ensenyament,
cultura, joventut i esports, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i els ens locals que ho sol·licitin per al finançament del transport escolar no
obligatori del curs escolar 2015 2016.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L‟AJUNTAMENT DE
__________ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI CURS 2015/2016
Tortosa,

de 2015
REUNITS

D'una part l‟Il.lm. Sr. Daniel Andreu Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb seu
al carrer Barcelona, núm. 152 de la ciutat de Tortosa.
De l'altra, Alcalde-President de l‟Ajuntament de / President de l‟EMD de
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
El primer actua en nom i representació del Consell Comarcal del Baix Ebre per raó de l‟acord
plenari de data 16 d‟octubre de 2015 i l‟altra part per raó de -------MANIFESTEN
I- El Decret 161/1996, de 1 4 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de
facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que la finalitat del servei
escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan
concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o
d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat
concertat o d'educació especial privat concertat , proposat pel Departament.

II- Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport escolar aprovat
pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 2013. Aquest reglament,
ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, disposa:
Alumnes de transport NO obligatori
Són aquells alumnes que cursen estudis d‟ensenyament obligatori en un centre públic ordinari,
proposat pel Departament d‟Ensenyament, i que no s‟han de desplaçar fora del seu municipi.
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Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s‟han de desplaçar fora del seu municipi de
residència per tal d‟assistir al centre escolar, tindran garantit el transport escolar sempre i quan així
ho disposi el Departament d‟Ensenyament amb la corresponent dotació econòmica afectada. En
cas que aquesta no sigui íntegra, es formalitzaran convenis de cofinançament amb agents públics
i/o privats o, en el seu detriment, s‟aplicarà l‟ordenança reguladora d‟aquest servei.
Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no obligatori
5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l‟obligatorietat de prestar aquest servei d‟acord amb la
delegació de competències del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les modalitats següents:
a) Ajuts individuals de desplaçament (AID).
b) Contractació d‟un servei de transport escolar per part del Consell Comarcal del Baix Ebre.
5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que s‟aplica en cada cas. Per
fer-ho, es partirà del criteri d‟optimització dels recursos existents. Els altres factors que es tindran
en compte seran:








Nombre d‟usuaris d‟un mateix transport escolar.
Disseny de les rutes de transport escolar.
Trajecte i durada de les rutes de transport escolar.
Accessibilitat dels vehicles.
Nombre de vehicles disponibles.
Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o parada.
Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta.

Article 29. S‟estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia d‟usuari:
.
2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s‟establirà anualment pel Consell Comarcal
del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de l‟execució de convenis formalitzats de
finançament íntegre de la part no finançada del servei amb agents públics i/o privats o, en el seu
detriment, per aplicació de l‟ordenança reguladora directament als usuaris.
III- Des de l‟any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat el servei de transport escolar
per als alumnes que resideixen en el nucli de _____________ pertanyent al municipi de
_________________i es desplacen als centres d‟ensenyament secundari d‟aquesta ciutat.
IV- El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 8 de gener de 2014, ha signat el nou conveni amb
el Departament d‟Ensenyament de delegació de competències quant a la gestió del servei de
transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria
d‟ensenyament. D‟acord amb la regulació establerta en aquest conveni les dotacions econòmiques
que es transfereixen al consell comarcal es fixen per a un curs escolar mitjançant els corresponents
convenis de finançament.
V- El Departament d‟Ensenyament ha establert la necessitat de cofinançar el transport no
obligatori,.
VI- L‟Ajuntament de __________ l‟EMD de _________ha manifestat al Consell Comarcal de Baix
Ebre la seva voluntat de garantir el co-pagament de l‟alumnat d‟ensenyament secundari del nucli
de
__________del seu terme municipal afectat per aquestes directrius del Departament
d‟Ensenyament.
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Per tot l‟exposat, ambdues parts
CONVENEN
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre prestarà el servei de transport no obligatori per a
alumnes que cursen ensenyament secundari que resideixen en el nucli de _____________,
pertanyent al municipi de _________________, i es desplacen als centres d‟ensenyament
secundari d‟aquesta ciutat.
Segon- L‟Ajuntament de ___________ / L‟EMD de _____________, conscient del problema derivat
de la manca de dotació pressupostària, manifesta la voluntat d‟assumir el cost del servei que no
sigui imputable als fons econòmics que destina el Departament d‟Ensenyament a aquest servei.
Tercer- L‟Ajuntament de ___________ / L‟EMD de _____________, es reserva el dret a establir
qualsevol sistema, admès en dret, de relació per tal de vincular les obligacions econòmiques entre
la totalitat de famílies afectades i el propi ajuntament , com a entitat que assumeix l‟obligació de
copagament establerta pel Departament d‟Ensenyament.
Quart.- D‟acord amb les disposicions de l‟article 6 del Reglament del servei de transport de la
comarca del Baix Ebre, per tal que els alumnes puguin fer ús d‟aquest servei caldrà que presentin
al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre la corresponent sol·licitud d‟utilització del
servei, d‟acord amb el model que disposa aquest reglament
Cinquè. Atenent a l‟ús del transport realitzant en cursos anteriors i als compromisos adquirits, el
Consell Comarcal del Baix Ebre assumeix l‟obligació de contractar el següent transport:
Ruta _________: ____ vehicle: Previsió inicial _______alumnes
En cas que hi hagi places vacants, el Consell Comarcal amb la pertinent subscripció del
corresponent conveni amb l‟Ajuntament de Tortosa, podrà destinar-les a ús d‟alumnes
d‟ensenyaments postobligatoris.
El Consell Comarcal del Baix Ebre no podrà disposar de més vehicles, tret que estiguin totalment
finançats pels alumnes o pel Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
De la mateixa manera, si és produeix una reducció del nombre d‟alumnat, el Consell Comarcal
procurarà ajustar el nombre de places dels vehicles per tal de racionalitzar la despesa.
Sisè- El Consell Comarcal del Baix Ebre presentarà a l‟Ajuntament de ___________ / l‟EMD de
_____________, liquidacions periòdiques per utilització del servei
1a. liquidació - abans del 15-01-2016
2a. liquidació - abans del 31-03-2016
3a. liquidació - abans del 30-06-2016
Les liquidacions reflectiran, en la mesura del possible, la màxima realitat d‟utilització del servei. No
obstant això, en la 3a. liquidació es podran regularitzar les quantitats reals a través de l'últim dels
pagaments.
L‟Ajuntament de L‟Ajuntament de ___________ / L‟EMD de _____________, transferirà la quantitat
corresponent de la liquidació, al compte del Consell Comarcal del Baix Ebre (2100 0019 46
0200530167), en els següents terminis màxims:
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1r. pagament - abans del 28-02-2016
2n.pagament - abans del 30-04-2016
3r. pagament - abans del 31-07-2016
Setè- Si arriba el venciment del primer i segon termini i no s‟ha produït el pagament acordat, el
Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el termini de 10 dies després de
notificar a l‟Ajuntament / l‟EMD aquesta circumstància.
Vuitè- Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, amb efectes des del primer dia
del curs escolar 2015/2016 i amb efectes únicament per a aquest curs.

Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l‟efectivitat de l‟acord.
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb ajuntaments de la comarca
per al finançament dels transport escolar post obligatori
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de
facilitar el desplaçament de l‟alumnat en l‟educació obligatòria, disposa que els consells
comarcals assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del servei escolar de
transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorri
el fet que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic
ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament o bé que hagin de
desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat o
d'educació especial privat concertat, proposat pel Departament.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament d‟Ensenyament tenen signat un conveni
de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la
gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d‟ensenyament.
Aquest marc normatiu i del conveni no inclou el transport d‟aquells alumnes que han finalitzat
la seva educació obligatòria i, per tant, el Consell Comarcal del Baix Ebre no té competències
per a la seva gestió ni compta amb el finançament del servei.
No obstant això, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha mostrat repetidament la seva voluntat
de solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels alumnes d‟ensenyament
postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els centres
d‟ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell i així consta en el
vigent reglament del servei de transport escolar.
Aquesta voluntat de facilitar al màxim el servei a tots els estudiants, ha donat lloc a una
solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la despesa d‟aquest
transport.
Per tot l‟exposat, després de conèixer de la Comissió Informativa Comarcal d‟Ensenyament,
cultura, joventut i esports, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
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Primer- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els
ajuntaments que s‟hi acullin per tal de garantir el servei de transport als alumnes
d‟ensenyament postobligatori i que diu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L’AJUNTAMENT DE ---------------------- PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES
D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2015/2016
Tortosa, --------D'una part l‟Il.lm. Sr. Daniel Andreu Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb seu al
carrer Barcelona, núm. 152 de la ciutat de Tortosa.
De l'altra l'Il.lm. Sr. ------------------------------ Alcalde-President de l'Ajuntament de ----------REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni d'acord amb els
respectius acords.
EXPOSEN
1. El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de
facilitar el desplaçament de l‟alumnat en l‟educació obligatòria, disposa que els consells comarcals
assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el
desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, quan concorri el fet que hagin d'escolaritzar-se
fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel
Departament d'Ensenyament o bé que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un
centre ordinari privat concertat o d'educació especial privat concertat, proposat pel Departament.
Aquest transport està finançat íntegrament pel Departament d‟Educació.
2. Per aplicació d‟aquesta normativa, són alumnes de transport post obligatori aquells alumnes que
cursin estudis d‟ensenyament post obligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat
concertat, que s‟hagin d‟escolaritzar fora del seu municipi de residència.
3. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l‟obligatorietat de prestar aquest servei. Malgrat això, ha
mostrat repetidament la seva voluntat de solucionar la problemàtica de la dificultat de transport dels
alumnes d‟ensenyament postobligatori de les poblacions que tenen alumnes escolaritzats en els
centres d‟ensenyament de la comarca amb servei de transport gestionat pel Consell, mitjançant una
solució pactada amb els ajuntaments amb el repartiment equitatiu de la despesa d‟aquest transport.
4. En relació a aquesta tipologia de transport, el reglament del servei de transport escolar a la comarca
del Baix Ebre, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en la sessió de data 26 de juliol de 2013. disposa:
Art. 7. Obligatorietat de prestació del servei de transport postobligatori
7.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l‟obligatorietat de prestar aquest servei d‟acord amb
la delegació de competències del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant la modalitat de servei de transport
escolar compartit.
7.2. Els alumnes d'ensenyament postobligatori podran fer ús del transport escolar
següents casos:

en els

a) Quan l‟ajuntament de la població on viuen, a l‟inici del curs escolar, hagi signat el conveni
corresponent amb el Consell Comarcal i, alhora, existeixen places vacants un cop s‟hagin cobert
les necessitats de transport dels alumnes obligatoris.
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b) Quan l‟interessat satisfaci el preu fixat per l‟ordenança reguladora del Consell Comarcal del
Baix Ebre, sense necessitat de signar conveni amb l‟ajuntament.
7.3. El servei de transport escolar compartit consisteix en l‟optimització dels transports obligatoris
i no obligatoris ja existents, destinant les places lliures a alumnes d‟ensenyaments postobligatori.
En termes generals, no es podran modificar els horaris, el trajecte, la durada o les parades
establertes per realitzar el transport postobligatori.
7.4. Es tindrà en compte el criteri d‟optimització dels recursos existents. Els altres factors que es
tindran en compte seran:







Nombre d‟usuaris d‟un mateix transport escolar.
Disseny de les rutes de transport escolar.
Trajecte i durada de les rutes de transport escolar.
Accessibilitat dels vehicles.
Nombre de vehicles disponibles.
Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta.
Article 8. Procediment de sol·licitud
8.1. En cas que el Consell Comarcal hagi establert una ruta de transport escolar postobligatòria,
l‟alumne podrà sol·licitar fer ús del servei de transport escolar presentant la pertinent sol·licitud a
l‟ens comarcal (annex1) abans que finalitzi el període establert a tal efecte (31 de juliol). Només
s‟acceptaran sol·licituds a partir d‟aquesta data quan s‟aporti documentació justificativa del motiu
de l‟incompliment del termini.
8.2. El preu del servei i la modalitat de pagament serà el fixat a l‟ordenança reguladora del
Consell Comarcal del Baix Ebre.

Per tot l‟exposat, ambdues parts
CONVENEN
Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de facilitar el transport dels alumnes
d‟ensenyament postobligatori de la comarca, sempre i quan restin places vacants en les rutes de
transport escolar un cop s‟hagi fet l‟assignació pertinent de places entre els alumnes que es considerin
de transport obligatori perquè canvien de municipi per assistir al centre escolar referenciat pel
Departament d‟Ensenyament per dur a terme els estudis obligatoris utilitzant les places vacants, si és
el cas, de les rutes de transport escolar obligatori gestionades pel Consell Comarcal.
Segon- Els alumnes usuaris d‟aquest transport estarien obligats a satisfer l‟import de 1,50 €/dia i han
d‟haver emplenat la corresponent sol·licitud d‟utilització del servei en el termini establert en el
reglament.
Tercer- A fi de donar suport a les famílies en la despesa derivada d‟aquest transport, el Consell
Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb els ajuntaments, assumiran el seu cost en les següents
proporcions:
Consell Comarcal del Baix Ebre: 1/3 part
Ajuntament de --------------------: 2/3 parts.
Quart- L‟ajuntament de ................, si ho considera oportú, podrà sol·licitar als alumnes del seu
municipi l‟aportació d‟1/3 part del cost de 1,50 €/dia, encarregant-se de tota gestió econòmica sobre la
qual, el Consell Comarcal del Baix Ebre no té cap tipus d‟intervenció.
Cinquè.- L‟import màxim per la despesa d‟aquest servei per al curs 2015/2016 serà de ------ €
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Sisè- El Consell Comarcal del Baix Ebre presentarà a l‟Ajuntament de ___________ / l‟EMD de
_____________, liquidacions periòdiques per prestació del servei
1a. liquidació - abans del 15-03-2016
2a. liquidació - abans del 31-05-2016
3a. liquidació - abans del 30-06-2016
Les liquidacions reflectiran, en la mesura del possible, la màxima realitat d‟utilització del servei. No
obstant això, en la 3a. liquidació es podran regularitzar les quantitats reals a través de l'últim dels
pagaments.
L‟Ajuntament de ___________ / L‟EMD de _____________, transferirà la quantitat corresponent de la
liquidació, al compte del Consell Comarcal del Baix Ebre (2100 0019 46 0200530167), en els següents
terminis màxims:
1r. pagament - abans del 31-03-2016
2n.pagament - abans del 30-06-2016
3r. pagament - abans del 31-07-2016
Setè- Si arriba el venciment del primer i segon termini i no s‟ha produït el pagament acordat, el
Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el termini de 10 dies després de
notificar a l‟Ajuntament / l‟EMD aquesta circumstància.
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, amb efectes des del primer dia del curs
escolar 2012/2013 i amb efectes únicament per a aquest curs.
D‟acord amb el seu contingut, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i amb un sol efecte.

Segon- Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca afectats pel transport
d‟alumnes d‟ensenyament postobligatori, amb indicació que la quantitat màxima prevista per
aquesta despesa és la següent:
Dies Lectius
Preu /Dia
Cost Ajuntament

176
1,50 €
Dues terceres parts

Població
l'Aldea (R5-R6-R7)

Alumnes
15

Cost Total

Població
Aldover (R11)

Alumnes
5

Cost Total

Població
Alfara de Carles (R12)

Alumnes
3

Cost Total

Població
l'Ametlla de Mar (R17)

Alumnes
5

Cost Total

Població
l'Ampolla (R8)

Alumnes
24

Cost Total

3.960,00

1.320,00

792,00

1.320,00

6.336,00

Cost
Ajuntament
2.640,00
Cost
Ajuntament
880,00
Cost
Ajuntament
528,00
Cost
Ajuntament
880,00
Cost
Ajuntament
4.224,00
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Població
Benifallet (R9)

Alumnes
11

Cost Total

Població
Campredó (R2)

Alumnes
9

Cost Total

Població
Lligallos-Camarles (R7)

Alumnes
1

Cost Total

Població
Paüls (R10)

Alumnes
6

Cost Total

Població
Rasquera (R16)

Alumnes
12

Cost Total

Població
Vinallop-Tortosa (R3)

Alumnes
2

Cost Total

Població
Xerta (R10)

Alumnes
11

Cost Total

2.904,00

2.376,00

264,00

1.584,00

3.168,00

528,00

2.904,00

Cost
Ajuntament
1.936,00
Cost
Ajuntament
1.584,00
Cost
Ajuntament
176,00
Cost
Ajuntament
1.056,00
Cost
Ajuntament
2.112,00
Cost
Ajuntament
352,00
Cost
Ajuntament
1.936,00

PUNT 7è- Proposta de grups comarcals en relació al projecte "Autovia Castelló l'Hospitalet de l’Iinfant. Carretera N-340, Tram La Jana - 'Hospitalet de l'Infant.
El President del Consell pren la paraula per agrair el consens entre diferents forces polítiques
de la comarca en relació a aquesta proposat i dóna la paraula als diferents portaveus.
Intervé en primer lloc el Sr. Joan Segarra, portaveu del PP per manifestar que el seu
posicionament és contrari a la proposta tenint en compte que l‟A7 no és una bona solució per
al territori atès suposa una nova fragmentació. El seu vot, però, és d‟abstenció
Intervé seguidament el Sr. Jordi Jordan, d‟ENTESA, per manifestar que el seu vot serà
favorable a la proposta i ressaltant la importància dels punts 2n i 3r . Aprofita per llençar una
reflexió en relació al consens aconseguit anys enrere i impulsat pel Sr. Lluis Salvadó i que
seria bon tornar a reconduir i consensuar posicions comunes que beneficiïn el territori
Pren la paraula el Sr. Enric Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, qui exposa en primer
lloc, que lamentem la sinistralitat i els accidents ocorreguts a la N-340, sobretot en els les
darreres setmanes, i enviar el nostre condol i suport a les famílies dels accidentats .
Manifesta que la N-340, actualment és una via saturada de vehicles i sobretot, pesants, amb
grans índex de sinistralitat al nostre territori, i sobre la qual cal prendre mesures per tal de
intentar garantir la màxima seguretat, on es impossible un desdoblament pel seu traçat
travessant els pobles costaners.
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L‟AP7 és una via de dos carrils per sentit, que va per la costa i no per l‟interior, amb peatge
en el seu pas per les Terres de l‟Ebre. Un peatge que no tenim clar que al 2019, data a la
qual acaba la concessió, sigui alliberat de pagament per la Generalitat. L‟A7 és la
infraestructura bàsica que va des d‟Algeciras fins a Barcelona que transcorre paral·lelament
al Corredor del Mediterrani. És una via que ha de vertebrar el nostre territori i que ha de
recórrer per l‟interior de les Terres de l‟Ebre, per dotar a les poblacions de l‟interior de les
infraestructures necessàries per al seu creixement econòmic, posant el valor la proximitat i
connexió amb el polígon Catalunya Sud. És bàsica per al creixement econòmic i el
desenvolupament industrial del territori, i a més, tenint en compte que el conjunt de les Terres
de l‟Ebre es troben allunyades del centre econòmics i industrials com Barcelona, Valencia o
Saragossa i, per tant, les comunicacions són bàsiques per a una bona situació i creixement
econòmic.
Manifesta el Sr Enric Roig que el seu partit dóna total recolzament als termes de la
declaració al projecte “AUTOVIA CASTELLÓ – L‟HOSPITALET DE L‟INFANT. CARRETERA
N-340, TRAM LA JANA – L‟HOSPITALET DE L‟INFANT”. El Partit dels Socialistes de
Catalunya ha presentat dues esmenes als pressupostos generals de l‟Estat per al 2016,
juntament amb el grup de CiU i els grups de l‟Entesa (PSC i IC) per tal que es destini una
partida al projecte del tram que va de la Jana al Perelló i al projecte del tram entre el Perelló i
l‟Hospitalet de l‟Infant, que malauradament el PP ha desestimat. Tanmateix, al Congres dels
Diputats el PSC ha presentat una proposició no de llei per tal que es redacti immediatament
el projecte i a la vegada s‟ha de demanat la compareixença urgent de la ministra Ana Pastor
a la comissió de Foment del Congrés per exigir solucions a la situació que viu la N-340.
Segueix informant que el diputat electe del PSC Carles Castillo ja ha manifestat que la
reclamació de solucions per a la N-340 serà la primera iniciativa parlamentària que impulsarà
a la nova Cambra Catalana. En aquest sentit també estem a favor de demanar la
obligatorietat dels vehicles pesants a circular per l‟AP7, tal com s‟ha fet a la CN-2 a Girona i
que ha portat un descens notable i molt significatiu de la sinistralitat i, a més, que amb
caràcter immediat l‟AP7 sigui gratuïta des d‟Alcanar / Ulldecona fins L‟Hospitalet, per als
trajectes interns.
Continua la seva intervenció fent referència a que no podem renunciar a aquesta
infraestructura viaria i no podem permetre que l‟A7 sigui discontinua al nostre territori,
acabant a la Jana i tornant a començar a l‟Hospitalet.
Les Terres de l‟Ebre hem de ser exigents a l‟hora de reclamar unes infraestructures viaries
adequades que permetin que el nostre territori tingui el desenvolupament econòmic just i
necessari per garantir el benestar dels ciutadans de les Terres de l‟Ebre. “
Pren la paraula en aquest moment el president, actuant en nom del grup comarcal d‟ERC per
manifestar que és necessari el consens per tal que el territori avanci conjuntament i que el
consens aconseguit pel Sr. Lluís Salvadó no ha variat gaire però ha aparegut la necessitat
d‟una solució immediata atesa la gran sinistralitat dels darrers mesos. Cal prendre una decisió
i alliberar l‟excessiva concentració de vehicles per tal d‟evitar al màxim els accidents. Moltes
vegades es parla de trencament del territori, segueix, però tampoc es bo que al territori se‟l
consideri un punt negre per l‟altíssima sinistralitat. Es podrà parlar de moltes solucions però
cal que siguin immediates.
Intervé ara el Sr. Joan Pere Gómez Comes en representació del grup comarcal del CiU
manifestant el suport dle seu grup a la proposta i posicionament-se en que, de cap manera,
es pot renunciar a l‟autovia. Si s‟hagués de començar de zero potser podria haver una altra
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alternativa però hores d‟ara ja està gairebé acabada i no té sentit que no connectin els dos
trams que ja estan en funcionament. El problema actual dels caminons podria solucionar-se
amb la gratuïtat de l‟AP7 per a la gent de les Terres de l‟Ebre mentre no estigui operativa
l‟autovia.
Demana la paraula el conseller comarcal sr. rafel Tomàs per manifestar que intervé com a
regidor de l‟Ampolla en relació al projecte de l‟autovia i que potser seria una millor proposta
que el cost d‟aquesta autovia s‟utilitzés en no renovar la concessió de l‟AP7.
Intervé el president per manifestar que la proposta de no renovar la concessió no entra en
contradicció en lo que es proposa aprovar avui. Consulta els grups i es proposa i s‟acorda
incloure un nou punt a l‟acord que exigeixi la no renovació de la concessió de l‟AP7

Finalitzades les intervencions, i atès que

Amb data 15 d'octubre de 2003 es va aprovar provisionalment per la Direcció General de
Carreteres l'estudi informatiu de clau EI.1-I-143 "Autovia Castelló - l'Hospitalet de l'Infant",
sent publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat el dia 1 de novembre del mateix any per al
corresponent tràmit d'informació pública.
Aquesta informació pública ho era també als efectes mediambientals establerts en el
procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
A l‟abril del 2005 el Govern de la Generalitat, els ajuntaments del territori, i tots els partits amb
representació parlamentària a les Terres de l‟Ebre, varen consensuar un acord per fixar el
traçat de l‟A7 al seu pas pel territori ebrenc, i demanar l‟impuls de la seva construcció amb la
màxima celeritat.
El Butlletí Oficial de l'Estat de data 22 de setembre de 2005 publica el l'aprovació provisional
per la Direcció General de Carreteres per Resolució de 18 d'agost de 2005, l'estudi informatiu
i estudi d'impacte ambiental, clau EI.1-I-143 "Autovia A-7. Tram: Castelló - l'Hospitalet de
l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló.
Un nou estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental del projecte: "Autovia A-7. Tram:
Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló " va ser sotmès al tràmit
d'informació pública d'acord amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d'octubre del
2007.
Basant les al·legacions presentades, per part de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la
Comunitat Valenciana es comunica (març de 2009) que han procedit a estudiar un possible
traçat de la futura A-7 com a alternativa a la proposta de duplicació de la carretera actual N340.
Ja que de la informació pública de l'Estudi abans esmentat va resultar la necessitat de
modificar l'alternativa seleccionada a l'entorn del Perelló es va realitzar un nou estudi
ambiental sobre la mateixa, recollit en el document "INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA A
L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL".
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En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 de juliol de 2010 es publica l'anunci de la Demarcació
de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana sobre aprovació provisional de l'estudi
d'impacte ambiental de la solució recomanada per l'autovia: Castelló - l'Hospitalet de l'Infant.
Subtram: La Jana - El Perelló. Clau: EI.1-E-143.A.
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 d'agost de 2013 es publica la Resolució de 23 de
juliol de 2013, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual es formula declaració
d'impacte ambiental del projecte Autovia A-7, tram Castelló-L'Hospitalet de l'Infant, subtram
del Perelló-L'Hospitalet de l'Infant, Tarragona.
Per Resolució d'1 d'abril de 2014 la Ministra de Foment va resoldre aprovar l'expedient
d'Informació Oficial i Pública i definitivament l'Estudi Informatiu "Autovia A-7, tram CastellóL'Hospitalet de l'Infant, subtram del Perelló-L'Hospitalet de l'Infant ". Clau: EI.1-E-0143.B.
En data 19 de novembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per una àmplia
majoria una moció que instava al Ministeri de Foment a respectar l‟acord del 2005, a executar
les obres de l‟A7 de forma immediata i establir la gratuïtat de l‟AP7 per al trànsit intern de la
mateixa al seu pas per les Terres de l‟Ebre.
Durant els últims anys, alcaldes de les Terres de l‟Ebre han mantingut reunions amb diferents
responsables del Ministeri de Foment, per tal d‟impulsar la construcció immediata de la A7.
Els pressupostos de l'Estat per a 2016 confirmen la intenció del Ministeri de Foment de no
seguir endavant amb el projecte, cosa que resulta escandalós. La carretera N-340 és la via
de major sinistralitat de Catalunya. Al seu pas pel Baix Ebre i el Montsià compta amb una
intensitat mitjana diària que supera àmpliament els 15.000 vehicles, dels quals una quarta
part són pesats. Els accidents greus, la majoria mortals, es reprodueixen amb massa
freqüència, els dos últims, en què han mort quatre persones tot just fa pocs dies, però
segueixen sense construir l‟A7.
Els ajuntaments venim exigint solucions des de fa temps, mentre, és necessari adoptar
mesures provisionals desviant obligatòriament els vehicles pesants per l'AP-7 amb les
corresponents bonificacions, mesura que sens dubte reduiria la sinistralitat de manera
substancial.
A més del primer i principal objectiu de reduir la xifra d'accidents, cal tenir en compte el factor
econòmic. El criteri de l'Estat de deixar aquesta infraestructura inacabada no és eficient ni
raonable ja que no trobem amb extensos trams ja desdoblats i altres més petits que queden
per desdoblar, amb la qual cosa és impossible obtenir el rendiment inicialment previst.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de tots els grups comarcals, i amb els vots
a favor tots els consellers dels grups comarcals de CiU, ERC, PSC i Entesa, i amb l‟abstenció
del conseller present del grup comarcal del PP, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<garantia+55> i que significa:
Primer- Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció i
execució dels projectes d‟AUTOVIA L'HOSPITALET DE L'INFANT –EL PERELLÓ i EL
PERELLÓ - LA JANA.
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Segon- Que amb efectes immediats s'adoptin mesures provisionals per desviar
obligatòriament els vehicles pesants per AP-7, des de Alcanar/Ulldecona fins a l‟Hospitalet de
l‟Infant i que se apliquin a aquests vehicles les mateixes bonificacions que s‟estan aplicant a
la CN-2 a la província de Girona.
Tercer- Que amb caràcter immediat i provisional, al trànsit intern per la AP7 des de
Alcanar/Ulldecona fins a l‟Hospitalet de l‟Infant, sigui gratuït, fins la finalització de les obres de
la A-7.
Quart- Exigir al Govern Central que no procedeixi a renovar la concessió de l‟actual autopista
AP-7
Cinquè- Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts Espanyoles, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya
PUNT 8è- Proposta de grups comarcals de suport a la creació de la prestació “Garantia
+55”.
El president presenta la proposta i dóna la paraula als diferents grups comarcals
El Sr. Segarra en nom del PP manifesta el seu suport i el Sr. Jordan, d‟Entesa, manifesta que
aquest és un col·lectiu vulnerable que necessita el suport d‟una proposta com aquesta.
El Sr. Enric Roig, portaveu del PSC, manifesta diu que la crisi i la fallida de la reforma laboral
per a crear ocupació ha expulsat els més grans de 55 anys de qualsevol perspectiva. Mentien
quan ens deien que amb la reforma laboral del PP amb el suport de CiU es crearia ocupació, i
als dos anys de la seva aplicació la devastació del mercat de treball és incontestable.
Els aturats majors de 55 anys representen el 19,6% del total de la taxa d‟atur i suposen la
majoria de l‟atur de llarga i de molt llarga durada. Aquests suposen la majoria de l‟atur de
llarga durada (36,7%) i de molt llarga durada (43,5% del total amb més de 24 mesos a l‟atur).
La seva taxa d‟ocupació és del 48,7%.Les dificultats per trobar feina els porta a exhaurir la
prestació contributiva d‟atur. Que 8 de cada 10 persones aturades més grans de 55 anys
cobren 426 euros o no cobren res.Es calcula que la pèrdua del poder adquisitiu mig d‟una
persona de més de 54 anys que és expulsada del mercat de treball pot arribar a ser del 81%.
Els majors de 55 anys seran les persones pobres futures: es calcula que la pèrdua en la
futura pensió de jubilació d‟una persona de 55 i més anys que és expulsada del mercat de
treball estarà al voltant d‟un 30%, portem més de 6 anys de crisi i ni una sola de les mesures
encaminades a sortir-ne ha afavorit a les persones.
La crisi ha generat noves desigualtats, i cal adaptar-se a les noves realitats socials
Les diferents reformes legals, han operat a la contra de les persones més grans de 55 anys.
Ara necessitem que ho facin a favor.
Per aquests motius, el nostre grup ens subscrivim a la proposta presentada impulsada per la
UGT de Catalunya.
Aquest sindicat considera "molt preocupant" la situació d‟aquest col·lectiu (unes 78.000
persones a Catalunya i unes 470.000 a l‟Estat), que com a conseqüència de la crisi i la
reforma laborals veuen "expulsats del mercat de treball i condemnats a una situació de
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vulnerabilitat econòmica i social". La proposta de la UGT es tradueix en forma de prestació
econòmica igual al salari mínim interprofessional (SMI) vigent (per al 2015 és de 648,60 euros
mensuals).
L'organització continua apostant per un SMI de 1.000 euros que s'acosti als estàndards
dictats per la Carta Social Europea. De cara al futur, la idea de Garantia +55 és traduir-se en
una pensió digna amb el manteniment d‟entre el 90% i el 100% del còmput de les bases de
cotització, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i
supervivència i jubilació.
Per justícia social, cohesió, igualtat, solidaritat i per un estat del benestar és necessari
rescatar a les persones que ho necessiten i més en casos com els dels més grans de 55
anys.
Els portaveus dels grups comarcals d‟ERC i de CIU també manifesten el suport a la
proposta.
Finalitzades les intervencions, i

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l‟atur, amb escasses perspectives de recuperació d‟una
activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per
a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de
treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d‟ocupació i les de
protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a
caure a l‟atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d‟atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d‟aquest col·lectiu passaran d‟un nivell de
protecció contributiu a un d‟assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a
efectes d‟una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s‟han dirigit en reduir la
intensitat de la protecció elevant l‟edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors
de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi,
limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de
majors de 55 anys, què és l‟únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció
per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que
s‟ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de
45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció
o deixar-les GARANTÍA +55 als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.
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Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d‟aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant
les estratègies d‟accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les
trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d‟aquest col·lectiu de
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d‟aquesta, doncs els anys en
desocupació en un context on s‟ha augmentat l‟edat ordinària de jubilació els penalitzarà
durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima
per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització
que s‟ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se‟ls
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d‟anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l‟atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d‟inserció o algun altre ajut econòmic, o
bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i
l‟exclusió social.
Aquest que col·lectiu voreja l‟edat de jubilació, entenem que és especialment important que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per
tal que se‟ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de tots els grups comarcals, i per
unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<garantia+55> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació
per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:
a) una prestació econòmica igual al SMI vigent
b) el manteniment d‟entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció
d‟aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i
supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l‟actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de
l‟administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o
no).
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4) Finalitzar amb l‟estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament,
de les majors de 55 anys. Només d‟aquesta manera podrem millorar l‟ocupabilitat
d‟aquestes persones.
5) Analitzar l‟eficiència dels programes d‟inserció i apostar per accions d‟inserció i de
formació amb continguts reals.
Segon. Traslladar aquest acord la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del parlament de Catalunya
i a la UGT de Catalunya.
PUNT 9 è- Proposta de grups comarcals en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del
President Lluís Companys i Jover.
El president presenta la proposta i dóna la paraula als portaveus dels diferents grups polítics.
Intervé en primer lloc el Sr. Joan Segarra, del grup del PP, manifestant que el seu vot serà
d‟abstenció.
El Sr. Jordi Jordán d‟Entesa pren la paraula per lloar la figura del President Companys, com a
home, com a figura política important, treballador per les classes socials més pobres, que fou
regidors, president del Parlament, Ministre i President de la Generalitat.
El Sr. Enric Roig, portaveu del PSC, s‟expressa en el sentit que que Lluís Companys i Jover
va ser afusellat la matinada del 15 d'octubre de 1940, ahir va fer exactament 75 anys, per ser
el president de Catalunya. Va ser l'únic president europeu elegit democràticament afusellat
pel feixisme.
Des del 29 d'agost fins el 3 d'octubre de 1940, Companys va ser torturat a la Direcció General
de Seguretat, a la Puerta del Sol. Després va ser traslladat a la presó del Castell de Montjuïc
per ser sotmès a un consell de guerra que fou un simulacre, com els 110.000 que el
franquisme va posar en marxa a Catalunya. Les indicacions de Franco eren clares:
condemnar-lo a mort i afusellar-lo el més aviat possible sense donar notícia a la premsa, amb
clara voluntat repressora.
Fa un temps, a Tortosa, fèiem un homenatge al que fou alcalde durant la guerra civil, Josep
Rodríguez, i podríem establir un paral·lelisme entre ell i Companys en tant en quant els dos
van utilitzar el seu càrrec i la llei per afavorir la sortida del país de gent vinculada a l‟àmbit
conservador i a l‟Església. De res va servir aquest gest a cap dels dos perquè ja havien estat
condemnats a mort abans de ser jutjats, però van demostrar la seva vàlua personal i el seu
respecte i passió per la democràcia i la justícia. De res li va servir el que fos el primer
President de la Generalitat i del Parlament, Diputat al Congrés, Diputat a les Corts o Ministre
de Marina.
En el seu testament, Companys va escriure: "A tots els que m'han ofès perdono; a tots els
que hagi pogut ofendre demano perdó. Si he de morir, moriré serenament (...). Per Catalunya
i el que representa de Pau, Justícia i Amor ".
S‟ha considerat que Companys va resoldre en clau republicana i espanyola les contradiccions
del seu temps, des d'un doble patriotisme que uneix el sentiment republicà i el pensament
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d‟esquerres. Per aquests motius, i en reconeixement a la figura del President Lluís
Companys, el nostre grup s‟adscriurà a la proposta presentada.
Tot i això volem no estem d‟acord en algun apartat de la part expositiva de la moció, en tant
en quant va ser el govern socialista del President José Luís Rodríguez Zapatero qui va
mostrar la seva sensibilitat amb les víctimes del franquisme i la dictadura engegant la Llei de
Memòria Històrica, actualment aturada pel PP i que li ha destinat 0 € als pressupostos de
2016.
Cal recordar que el Partit Socialista ha presentat esmenes als Pressupostos Generals de
l‟Estat per reclamar al govern fons per recolzar l‟obertura de foses de la guerra civil i convertir
el Valle de los Caídos en un Centre de la Memòria després d‟exhumar les restes de Franco y
José Antonio.
Finalment dir que el Partit Socialista també va presentar al Congrés dels Diputats una
Proposició no de Llei instant al Govern a traslladar al fiscal la 'querella argentina' per crims del
franquisme.
Estem d‟acord en fer el que sigui necessari per recuperar la memòria històrica i per tant és
just i necessari "blindar" la llei de la Memòria Històrica per a que la seva aplicació no
depengui de la voluntat del govern de torn.
Recordar Lluís Companys és una bona ocasió per retrobar-nos amb la història i la
importància de la preservació de les llibertats i de l‟autogovern.
Pren la paraula seguidament el Sr. Enric Adell, portaveu del grup comarcal d’ERC per
manifestar la decepció pel fet que encara avui, 75 anys després, no s’hagi anul·lat el judici
contra el President Companys i ressalta que ja és hora d’actuar i que s’actuï de veritat
Intervé ara el Sr. Joan Pere Gómez, portaveu del grup comarcal de CiU, manifestar el suport
del seu grup a la proposta i defensant que és una moció ben presentada, tant en la part
expositiva com en la part dispositiva. Destaca que és evident que com a President no ho va
fer tot bé però que és l’únic president escollit democràticament que fou afusellat al segle XX a
Europa.
Finalment intervé el President per reflexionar que fins i tot empresonat va guanyar les
eleccions i que un estat que encara no ha anul·lat el procés és un estat mancat de sentit
democràtic.
Finalitzades les intervencions, i atès que
El dia 15 d‟octubre es commemora el 75è aniversari de l‟assassinat del molt honorable Lluís
Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l‟única
sentència d‟aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la història
d‟Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l‟Estat
Espanyol.
Fins a dia d‟avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat dels
tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor jurídic, i
no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri
de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la
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qual es reconeixen i amplien els drets i s‟estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els
judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el President
Companys.
D‟aquesta manera, el Fiscal General de l‟Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de
revisió instat per la Generalitat per obtenir l‟anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de
Guerra d‟Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President
Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple
dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.
D‟altra banda, l‟immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de
l‟Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d‟Alemanya com des de França
s‟han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel
fet d‟haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75
anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser
confiscats continuen en possessió de l‟exèrcit espanyol a l‟Arxiu d‟Àvila, enlloc d‟haver estat
retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l‟Estat espanyol, deixant els represaliats en
situació d‟indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme guarden
la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda „Querella
Argentina‟. Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys a instàncies
d‟Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra l‟Estat espanyol amb l'objectiu
de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no és
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d‟aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica,
amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i
França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís
Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s‟ha reparat com
cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de totes les
nacions i pobles de l‟Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l‟Estat Espanyol a dur a
terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici
sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el
seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és una
lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República Catalana
s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem sentat
les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. Sens dubte,
el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que
el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional
és indestriable.
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Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta dels grups comarcals de CiU i ERC, i amb
els vots a favor dels 10 consellers comarcals del grup de CIU, dels 8 consellers comarcals del
grup d‟ERC, dels 5 membres del grup comarcal del PSC, i del conseller comarcal del grup
d‟Entesa, i amb l‟abstenció del conseller comarcal del PP, El Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
Primer. Instar el Govern de l‟Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions
oportunes perquè l‟honor del President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l‟Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i amplien els drets i s‟estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a inexistents i
nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la
llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril
de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres
expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar
amb la finalitat d‟incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d‟una
sentència ferma, la declaració d‟il·legitimitat realitzada conforme a l‟article 3 de la Llei
52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s‟estableixen
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així
com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l‟Estat
per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències
declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l‟Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l‟any 1940 i que actualment es troba confiscada a l‟arxiu
d‟Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de
Companys que participin d‟un acte de desgreuge a la figura de l‟únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s‟hauria de fer al
fossar del Castell de Montjuic.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no
siguin restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l‟Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, a
l‟ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.
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PUNT 10è- Proposta de Presidència de manifestació de suport al President Mas,
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per
l’organització del 9N
El president presenta la proposta subscrita pels grups comarcals de CiU, d‟ERC i Entesa.
El portaveu del grup popular manifesta que el seu vot serà d‟abstenció
El portaveu d‟Entesa, Sr. Jordi Jordan, manifesta el seu vot favorable en el sentit de donar
suport als màxims representants de les institucions catalanes. Remarca que ideològicament
estan molt distant però el fet és aquest i són els representants democràtics. Manifesta que cal
saber diferenciar les ideologies dels fets com aquest.
Sr. Enric Roig, portaveu del grup del PSC, exposa que a Catalunya estem vivint un dels
moments polítics de màxima tensió per la falta de negociació, de diàleg i de pacte per trobar
una sortida a l‟embolic en el qual ens han posat els partits que han estat governant els
darrers anys a Catalunya i Madrid, partits que no han estat capaços d‟obrir un procés de
diàleg en un tema tan cabdal com és el futur encaix de Catalunya dins d‟Espanya. Fruit
d‟aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions rocambolesques que des del
PSC ja hem denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d‟una situació política o
l‟ús d‟eines inadequades de participació ciutadana.
El PSC va ser pioner l‟any passat, després del 9N, i va abanderar la lluita contra aquesta
situació, i en particular en relació amb la querella presentada per la fiscalia general de l‟estat
contra el president i altres membres del govern de la Generalitat de Catalunya, presentant
mocions al respecte en diversos ajuntaments de Catalunya, amb els següents punts:
Primer. Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi
institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions
indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement, haurà de ser sotmesa al
vot ciutadà.
Segon. Rebutjar qualsevol intent d‟exigència de responsabilitats en relació al procés
participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d‟actuació del govern del PP de
criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de l‟Ajuntament al
President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la Consellera d‟Ensenyament
Ja vam subratllar, en el seu moment, l‟error del President Mas d‟utilitzar, per a preguntar
sobre l‟encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de Consultes, a la qual vam donar suport, i que
considerem una eina d‟aprofundiment democràtic, però que no permetia fer la consulta del 9
de novembre. També vam denunciar que el Govern del PP cometia un gran error judicialitzant
un tema que no tenia ni tindrà una solució jurídica. Són dos errors que no faciliten el
necessari clima de diàleg que hauria de presidir en aquests moments i sempre la vida política
a Catalunya i a Espanya.
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el nostre
sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina
independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre respecte a les
decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.
Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s‟hauria d‟haver resolt en l‟àmbit
de la política i en l‟àmbit del diàleg.
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Per tant queda ben clar que, des del PSC, volem: Manifestar la necessitat d‟evitar
innecessaris processos de judicialització de la política. Afirmar la necessitat de mantenir en
tot moment el respecte a la legalitat en el funcionament de les institucions. Exigir el respecte
envers les actuacions judicials. Considerar que l‟organització d‟un procés participatiu per part
de la Generalitat no hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern
de Catalunya o cap altre funcionari públic. Reclamar l‟obertura d‟un procés de diàleg,
negociació i pacte per trobar una solució a l‟encaix entre Catalunya i la resta d‟Espanya.
Pels motius expressats en aquests antecedents, i donada la pluralitat i llibertat de pensament
del Partit Socialista i per tant del nostre grup comarcal, i donat que alguns dels seus membres
poden no compartir algun dels acords de la moció, o fins i tot, poden qüestionar la idoneïtat
de la seva presentació després del 27S, la votació d‟aquesta proposta es farà de forma
individualitzada i personal.
Pren la paraula en aquest moment el Sr. Enric Adell, portaveu del grup comarcal d‟ERC per
manifestar que aquesta proposta té un lligam amb l‟anterior pels fets greus que representen i
que en un estat de dret cal garantir la separació del poder judicial
Intervé el Sr. Joan Pere Gómez manifestant el suport del seu grup a la proposta per uns fet
que han ocorregut en ple segle XXI. Si abans es donava suport a uns fets ocorreguts al segle
XX, no s‟entén que ara, al XXI encara ens trobem davant de situacions com aquesta que
ataca un procés democràtic de participació ciutadana. Si el seu grup dóna suport a la figura
del President Companys també dóna suport a la figura del President Mas
Pren la paraula el President par concloure dient que estem en un moment de davallada de
valors democràtics i difícilment es podem defensar veient com es judicialitza l‟actitud d‟un
president que afavoreix la participació mitjançant la votació.
Finalitzades les intervencions, i atès que

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies
als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les
urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de
l‟Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l‟Estat, va ser querellar-se contra el
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions
Institucionals Joana Ortega i la consellera d‟Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres
han rebut la imputació del TSJC per l‟organització del 9N i han estat citats a declarar durant el
proper mes d‟octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è
aniversari de l‟afusellament del president Companys). Se‟ls acusa de quatre delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics,
sense precedents a l‟Europa del segle XXI.
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Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta dels grups comarcals de CiU i ERC, i amb
els vots a favor dels 10 consellers comarcals del grup de CIU, dels 8 consellers comarcals del
grup d‟ERC, del Sr. José Emilio Bertomeu del grup comarcal del PSC i del conseller comarcal
del grup d‟Entesa, amb l‟abstenció del Sr .Josep Mas del grup comarcal del PSC i del
conseller comarcal del PP, i amb els vots amb contra del Sr. Enric Roig, i de les Sres. Teresa
Forés i Maria José Beltrán del grup comarcal del PSC, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l‟exvicepresidenta Joana Ortega i
la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l‟escassa qualitat democràtica d‟un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
Tercerr.- Refermar el compromís del Consell Comarcal del Baix Ebre amb el dret democràtic
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Quart.- Trametre aquest acord a la presidència de la Generalitat, a la presidència del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

PUNT 11è- Informes de govern.
No es produeix cap intervenció
PUNT 12è- Propostes d’urgència.
El President presenta a votació per urgència la proposta següent:
A) Aprovació de la proposta presentada pel grup comarcal del PSC sobre manifestar la
necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de la política.
Els senyors i senyores conselleres voten la inclusió i debat i, per unanimitat, accepten la
urgència.
El Sr. Enric Roig comença la seva intervenció dient que Presentem aquest moció per tot allò
exposat en l‟anterior argumentari de la proposta del punt 10.
Des del Partit Socialista tornem a reiterar que davant d‟aquells que només cerquen
l‟enfrontament natros creiem en el diàleg, el pacte i la negociació. Rebutgem qualsevol intent
d‟exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu del 9 de novembre, que se
situa en la línia d‟actuació del govern del PP de criminalització de les mobilitzacions
ciutadanes i mostrem el nostre suport al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del
Govern i a la Consellera d‟Ensenyament.
Per això amb volem reiterar les nostres propostes plantejades a la moció:
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Manifestar la necessitat d‟evitar innecessaris processos de judicialització de la política.
Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el funcionament
de les institucions. Exigir el respecte envers les actuacions judicials.
Considerar que l‟organització d‟un procés participatiu per part de la Generalitat de Catalunya
no hauria de comportar cap mena de sanció penal per als membres del Govern de Catalunya
o cap altre funcionari públic.
Reclamar l‟obertura d‟un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució a l‟encaix
entre Catalunya i la resta d‟Espanya.
Per aquesta raó en defensa de la democràcia, dels ideals socialistes, i de la solució a l‟actual
conflicte rebutgem de forma ferma qualsevol intent de judicialitzar i criminalitzar la política, al
Govern de la Generalitat i a qualsevol dels seus membres o funcionaris.
El PSC, davant la imputació al president Artur Mas, a l‟exvicepresidenta Joana Ortega i a la
Consellera Irene Rigau per l‟organització de la consulta del 9 de Novembre, manifesta que:
Que a Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de
negociació, de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l‟atzucac en el qual ens han posat els
partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid, partits que no han estat
capaços d‟obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és el futur encaix de
Catalunya dins d‟Espanya.
Que, fruit d‟aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions rocambolesques que
ja vàrem denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d‟una situació política o
l‟ús d‟eines inadequades de participació ciutadana.
Que ja vam subratllar, en el seu moment, l‟error del President Mas d‟utilitzar, per a preguntar
sobre l‟encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de Consultes, a la qual vam donar suport, i que
considerem una eina d‟aprofundiment democràtic, però que no permetia fer la consulta del 9
de novembre. I que també vam denunciar que el Govern del PP cometia un gran error
judicialitzant un tema que no tenia ni tindrà una solució jurídica. Són dos errors que no
faciliten el necessari clima de diàleg que hauria de presidir en aquests moments i sempre la
vida política a Catalunya i a Espanya.
Que, en aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el
nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina
independentment del legislatiu. I que per tant, lògicament, expressem el nostre respecte a les
decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.
Que, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s‟hauria d‟haver resolt en l‟àmbit de
la política i en l‟àmbit del diàleg.
Primer.- Manifestar la necessitat d‟evitar innecessaris processos de judicialització de la
política.
Segon.- Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el
funcionament de les institucions.
Tercer.- Exigir el respecte envers les actuacions judicials.
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Quart.- Considerar que l‟organització d‟un procés participatiu per part de la Generalitat de
Catalunya no hauria de comportar cap mena de sanció penal per als membres del Govern de
Catalunya o cap altre funcionari públic.
Cinquè.- Reclamar l‟obertura d‟un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució
a l‟encaix entre Catalunya i la resta d‟Espanya.
Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al President
Artur Mas, a l‟expresidenta Joana Ortega, a la Consellera Irene Rigau, al President Mariano
Rajoy i al TSJC.
Finalitzada la intervenció i defensa de la proposta per part del Sr. Enric Roig, intervé el Sr.
Joan Segarra, portaveu del PP per manifestar que gairebé està d‟acord en tot l‟exposat
El Sr. Jordán manifesta que no està d‟acord en alguna aprt de l‟exposició però el seu vot serà
favorable pel fet que no s‟ha de judicialitzar la política i reclama diàleg.
El President intervé per manifestar que ERC està en contra del contingut d‟aquesta proposta
El Sr. Joan Pere Gómez també manifesta el posicionament contrari del seu grup i valora el
vot valent del conseller socialista Jose Emilio Bertomeu en la proposta anterior i l‟abstenció
del Joan Segarra, representant del PP, la qual cosa va pensar que al Consell Comarcal els
socialistes són més espanyolistes que el PP i no han estat capaços de votar a favor de
l‟anterior proposta.
El Sr. Roig agraeix als consellers que han donat suport a la seua proposta i recorda que el
President Companys sí que és un màrtir però no ho és el president Mas. Mas és que ha
propociat tot aquest embolic i la situació actual que s‟està vivint. Tant de valor té el vot d‟un
com els dels altres i respecta tots els posicionaments.
El Sr. Gómez recorda que s‟està jutjant per posar les urnes al carrer i per facilitar la votació
poden anar a presó per tant, democràticament, això és inadmissible. El Sr. Roig manifesta
que respecte la seva opinió.
Aquesta proposta presentada pel grup comarcal del PSC, queda rebutjada amb els vots a
favor dels cinc membres comarcals del PSC, el del conseller comarcal del grup d‟Entesa i
amb el del conseller comarcal del PP, i amb els vots en contra dels deu consellers comarcals
de CiU i dels 8 membres del grup comarcal d‟ERC
PUNT 13è- Torn de control, precs i preguntes.
No se‟n produeixen
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 14:45 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,
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