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ACTA 12/2015 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President                                                                    
Sr. Daniel Andreu Falcó       Jose Emilio Bertomeu Río- Vicepresident tercer
                     

   
Consellers:  
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera 
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
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  
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 20 de novembre 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 17 de novembre de 2015, sota el 
següent ordre del dia: 
 
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  16 d’octubre de 2015 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
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3r. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni signat amb l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció en relació a la ICIF Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
4t. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de presentació d’adhesió i ajut al programa  
subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya 
 
5è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona per actuacions en matèria de turisme  
 
6è. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la renúncia d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament 
d’Aldover per a la gestió de la contractació agregada del subministrament d’energia elèctrica i 
manteniment integral d’instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi. 
 
7è. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga de conveni signat amb l’entitat ECOEMBES per al 
foment del reciclatge de residus  
 
8è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat pel desenvolupament d’activitat 
privada per part del gerent comarcal 
 
9è. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de concertació d’una operació de tresoreria 
 
10è. Proposta de grups comarcals en relació a la retallada d’ajuts a les zones de muntanya i 
desfavorides de Catalunya 
 
11è. Proposta de grups comarcals en relació al suport a les accions de la plataforma en 
defensa del transport sanitari de les Terres de l’Ebre 
 
12è. Proposta de grups comarcals de suport a la resolució aprovada pel parlament de 
Catalunya a la seva sessió de 9 de novembre de 2015 
 
13è. Informes de govern, si s’escau. 
 
14 è. Propostes d’urgència. 
 
15è. 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. 
 
Abans d’iniciar-se la sessió els membres del Ple i els assistents guarden un minut de silenci 
en memòria a les víctimes per l’atemptat a París el passat dia 13 de novembre de 2015. 
 
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessi ó ordinària de data  16 d’octubre 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 24 membres presents, l’acta 
11/2015 de la sessió ordinària de data 16 d’octubre de 2015.  
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PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidènci a. 
 

NÚM. ASSUMPTE 
AP35 Atorgar ajuts d’urgències socials a diferents sol·licituds presentades. 
AP36 Atorgar, reduir, modificar i donar de baixa diferents sol·licituds del servei d’ajuda a 

domicili. 
AP37 Atorgar i donar de baixa diferents sol·licituds del servei de teleassistència 
AP38 Atorgar i modificar diferents sol·liciutds del servei de transport adaptat 
AP39 Donar d’alta i de baixa diferents sol·licituds del Servei d’Integració Familiar 
I10 Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local 

 - Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en 
situació de risc o exclusió social 
- Gestió de les EDAR 
 

I11 Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2015, del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdit i transferència entre aplicacions pressupostàries de la 
mateixa àrea de despesa 

E37 Donar de baixa diferents ajuts individuals de menjador 
E38 Estimar diverses revisions d’ajut de menjador 
E39 Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs 

escolar 2015-2016 
E40 Aprovar la segona distribució d’Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 2015-

2016 a diferents sol·licituds 
E41 Aprovar la primera distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’assistència 

a llars d’infants, curs 2015-2016 a diferents sol·licituds 
E42 Aplicar les bonificacions corresponents als diferents alumnes 
P96 Deixar sense efecte l’assignació a la Sra. Noelia Bertomeu Garcia de les  funcions  

específiques  de pedagog i coordinador del SIFE, resolta per aquest President en data 29 
de juliol de 2010. 

P97 Deixar sense efecte l’assignació a la Sra. Àfrica Trilla Espinós de les  funcions  
específiques d’educadora social del SIFE, resolta per aquest President en data 29 de 
juliol de 2010. 

P98 Deixar sense efecte l’assignació a la Sra. Inés Solé Vericat de les funcions  específiques  
d’educador social del SIFE, resolta per aquest President en data 29 de juliol de 2010. 

P99 Acceptar la petició de baixa voluntària presentada per la Sra. Cristina Bel Alemany i, 
conseqüentment, donar per finalitzat amb efectes del dia 18 d’octubre de 2015, el 
contracte de treball temporal, d’interinitat, per tal de desenvolupar les tasques de 
pedagog de l’EAIA, subscrit amb aquesta treballadora en data 1 de gener de 2008. 

P100 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la 
Sra. Andrea Sancho Lázaro, per tal de desenvolupar les tasques de psicòleg del Servei 
d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

P101 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la 
Sra. Anna Vázquez Senra, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora social del 
Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) del Consell Comarcal del Baix 
Ebre. 

P91 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. 



 

4 

P92 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 € 

P93 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. 

P94 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. 

P95 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. 

S18 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. 

S19 Autoritzar a l’Ajuntament del Perelló per abocar amb camió-cisterna les aigües residuals 
sanitàries, assimilables a domèstiques, a l’EDAR de l’Ampolla. 

S20 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, 

S21 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. 

S22 Autoritzar a l’establiment PLASTICOS CASTELLÀ, S.A. per abocar amb camió-cisterna 
les aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a l’EDAR de Tortosa-
Roquetes. 

S23 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. 

S24 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 Tortosa-
Roquetes. 

S25 Autoritzar a l’establiment ANGULAS Y MARISCOS ROSET, S.L. per abocar amb camió-
cisterna les aigües residuals sanitàries, assimilables a domèstiques, a l’EDAR de 
Tortosa-Roquetes. 

S26 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. 

S27 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 
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de Tortosa-Roquetes. 
S28 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. 
S29 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. 

S30 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 d e signatura del conveni signat amb 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció en  relació a la ICIF Consell Comarcal del 
Baix Ebre.  
 
D’acord amb l’article 3.h de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), li correspon a aquest Institut, entre d’altres funcions, 
tramitar i formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb altres administracions, 
institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació.  
 
El servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats establerts en el catàleg 
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials. Dintre 
d’aquest servei s’inclouen les tasques derivades de la valoració i formació de la família o 
persona que sol·licita adoptar un infant.  
 
En virtut de la Llei 13/1997, de 19 de novembre (modificada per la Llei 11/2011, de 29 de 
desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa), 
correspon a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), entre d’altres funcions, 
gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de formació i valoració 
psicosocial de les persones o famílies que s’ofereixen per a l’acolliment, per a l’adopció a 
Catalunya o per a l’adopció internacional d’un infant o d’un adolescent, i tramitar-ne els 
expedients.  
 
La Institució Col·laboradora d’Integració Familiar del  Consell Comarcal del Baix Ebre, està 
inscrita com a Servei d’integració familiar, en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials, en la Secció Serveis i Establiments d’Atenció a la Família amb el número de registre 
S04070 i el Consell Comarcal del Baix Ebre està acreditat com a ICIF per Resolució de la 
directora de l’ICAA de 4 de maig de 2006.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa d’organització, estructura i mitjans suficients, en 
relació amb les funcions a desenvolupar d’acord amb l’article 8 del Decret 337/1995, de 28 de 
desembre, sobre l’acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d’integració 
familiar i ha manifestat la seva voluntat de participar en les tasques que li puguin ser 
encomanades per l’ICAA en el seu moment, quant al procés d’estudi i de valoració dels 
sol·licitants d’adopció.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre compta amb un servei d’integració familiar amb personal 
amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques d’estudi i valoració de 
persones i famílies que sol·liciten adoptar, d’acord amb els requisits de l’article 5 del Decret 
337/1995, i que aquest equip interdisciplinar està en condicions de desenvolupar totes les 
tasques encomanades  per l’ICAA. 
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Per tot l’exposat, amb dues parts consideren viable i positiu establir el marc de relacions 
necessari per dur a terme les accions de preparació i valoració de les famílies sol·licitants 
d’una adopció internacional, formació i valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en 
família aliena sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment i la preparació i la valoració 
dels sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya i el corresponent 
seguiment,  per la qual cosa s’ha presentat la proposta de conveni que reguli aquesta 
col·laboració. 
 
Atès que per indicació de la Conselleria es va procedir a la firma del conveni amb data 28 
d’octubre, procedeix ara la seva ratificació.” 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment 
la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar i, conseqüentment, ratificar la signatura del conveni de col·laboració entre 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció i el Consell Comarcal del Baix Ebre per dur a 
terme les accions de preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’una adopció 
internacional, formació i valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família aliena 
sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment i la preparació i la valoració dels 
sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la generalitat de Catalunya i el corresponent 
seguiment 
 
Segon . Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de present ació d’adhesió i ajut al 
programa  subvencions per al finançament de program es integrals, que promou el 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.  
 
L’Ordre EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015, preveu la concessió 
de les subvencions dels Programes Integrals per a persones joves inscrites en el Sistema de 
Garantia Juvenil. Aquest programa va adreçat a persones joves que hagin abandonat 
prematurament el sistema educatiu, que hagin assolit, o no, el graduat en ESO i que no 
segueixin una formació reglada ni disposin d’experiència laboral consolidada, o bé hagin 
abandonat els estudis postobligatoris de formació professional o universitaris, o que havent-
los acabat no trobin feina. L’objectiu és, a través d’un procés personalitzat d’acompanyament 
i suport, explorar quins són els seus interessos i motivacions, orientar les seves trajectòries 
educatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional amb una 
oferta formativa flexible i adaptada a les seves necessitats, per tal d’inserir-se en el món 
laboral o bé retornar al sistema educatiu. 
 

En aquest marc, els tècnics comarcals han elaborat un projecte denominat “OCUPAT DEL 
TEU FUTUR”. Tal com informa coordinador de l’àrea, aquest projecte pretén incidir i treballar 
en els aspectes que dificulten l’accés al mercat de treball d’aquelles persones que tot i tenir 
una formació adient, en principi qualificadora per a exercir una professió determinada, queden 
desvinculades de les oportunitats laborals. Aquesta desvinculació  té a veure, amb les  
dificultats de l’entorn econòmic però també amb les aptituds i actituds personals que 
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incideixen negativament en  el desenvolupament d’estratègies per aconseguir un lloc de 
treball.  

La finalització dels estudis universitaris obre una nova etapa: el procés d’inserció laboral, que 
mereix una atenció especial, ja que suposa la preparació per  un canvi substancial en el cicle 
de vida del individu que s’inicia en un canvi de rol , d’estudiant a treballador, de subjecte 
passiu a subjecte que ha d’incorporar-se al grup de les persones socialment actives i amb 
autonomia personal. 

El nostre Projecte per a la Inserció de Joves amb estudis post-obligatoris finalitzats o 
abandonats, es basa principalment en l’autoocupació, entenen aquesta opció com una via 
d’accés a l’ocupació que pot ser única o complementària a altres possibilitats d’inserció per 
compte aliè que el mercat laboral ofereix. 

La definició del full de ruta professional, eix sobre el qual es defineixen les estratègies 
d’actuació de cadascuna de les persones participants en el programa, es basarà en el 
desenvolupament dels següents factors: 

1. Anàlisi de l’entorn econòmic  

Es centra en la recerca de factors de canvi i tendències globals i locals que afecten al futur de 
l’entorn social i econòmic. L’objectiu d’aquest anàlisi és identificar les oportunitats i amenaces 
presents en el territori, entès aquest com a sistema de desenvolupament econòmic. L’anàlisi 
ha de permetre identificar oportunitats i amenaces  que permetin configurar un mapa de la 
realitat econòmica present i futura. 

2. Autoanàlisi de competències personals. 

El mercat laboral tendeix cada cop mes a la demanda de perfils professionals cada cop mes 
especialitzats i transversal, on les competències personals juguen un paper essencial. Els 
nous perfils de treball es caracteritzen per la iniciativa, el caràcter emprenedor, la flexibilitats i 
capacitat d’ajustament a la economia. L’adquisició de competències personals adients, 
requereix un procés personal que s’inicia amb  la identificació real i objectiva de factors de 
factors de personalitat positius o negatius. 

3. Anàlisi de l’entorn social 

Cal conèixer quines son les tendències del que s’ha anomenat “ estat del benestar”, quines 
realitats socials conformen el nostre territori, a nivell demogràfic, cultural, geogràfic, sanitari, 
administratives,... S’entén el  territori com un sistema dinàmic influït per múltiples variables 
que interactuen directa o indirectament.  amb altres sistemes  

En definitiva, l’objectiu és arribar a l’ocupació com a esglaó final d’un procés que es va iniciar 
amb els estudis de batxillerat, Universitaris o CFGS en  especialitat determinada. 

 Aquest projecte es presenta com agrupació d’entitats: Consell Comarcal del Baix Ebre (ens 
local sol•licitant) i Viver d’empreses Baix Ebre Innova ( entitat de formació).” 

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Serveis a les Persones, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment 
la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
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Primer . Ratificar la sol·licitud presentada pel President del Consell Comarcal del Baix Ebre  
de subvenció d’acord amb les disposicions de L’Ordre EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament 
de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la 
convocatòria per a l'any 2015 per al projecte “OCUPAT DEL TEU FUTUR”. 
 
Segon . Facultar el President del Consell 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 signa r amb el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona per actuacions en matèria de  turisme.   
 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona promou, coordina i dóna suport a 
accions de foment del turisme amb els agents públics i privats de la nostra demarcació per tal 
de contribuir al seu dinamisme i al desenvolupament socioeconòmic. 
 
La llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya defineix entre altres com a funcions 
de les Diputacions la promoció dels recursos turístics de llur àmbit territorial, en coordinació 
amb tots els ens locals concernits. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre és conscient de la potencialitat del turisme en el seu 
territori i de la necessitat de contribuir a una millor ordenació  dels productes i serveis turístics 
existents. 
 
Així, la mateixa llei 13/2002 defineix entre altres com a funcions dels Consells Comarcals la 
protecció i el foment  dels recursos turístics de la comarca. 
 
L’any 2002, RENFE va cedir al Consell Comarcal del Baix Ebre el traçat de la línia fèrria de la 
Puebla de Híjar a Tortosa, més coneguda com la línia de la “Val de Zafán”, al seu pas per la 
comarca del Baix Ebre. Aquest tram, junt amb el de la comarca del Baix Ebre, ha servit per 
configurar la Via Verda.  
 
Així,  el fet de disposar d’una via verda en condicions i ben senyalitzada és un dels atractius i 
actius turístics mes destacats i primordial pel desenvolupament econòmic i turístic de l’interior 
de la  Comarca del Baix Ebre, per la qual cosa ambdues administracions han acordat la 
col·laboració econòmica per part del Patronat i la signatura del conveni regulador.” 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal 
d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer . Aprovar el conveni a signar amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
per regular la concessió d’una subvenció amb motiu de les accions d’adequació i millora de la 
via verda del Baix Ebre, any 2015 
 
Segon . Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
 
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la renúnc ia d’encàrrec de gestió de 
l’Ajuntament d’Aldover per a la gestió de la contra ctació agregada del  subministrament 
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d’energia elèctrica i manteniment integral d’instal ·lacions de l’enllumenat públic del 
municipi.  
 
En aquest punt, la Sra. Teresa Forés, com a part afectada per la seva condició d’alcaldessa 
d’Aldover, s’aixeca i marxa del punt, tornant-se a incoporar després de la discussió i votació 
del punt. 
 
Diferents ajuntaments de la comarca van manifestar la seva voluntat de millorar l’eficiència 
del seu enllumenat públic i al mateix temps poder obtenir un estalvi econòmic. Coneixen la 
proposta tècnica elaborada pel Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del CODE, de 
millora de l’eficiència i del rendiment econòmic de l’enllumenat públic. 
 
Per aquesta raó, el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 25 d’octubre de 
2013, va acordar acceptar l’encàrrec de gestió sol·licitat per diferents ajuntaments en favor 
del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la gestió de la contractació agregada del 
subministrament d’energia elèctrica i manteniment integral d’instal·lacions de l’enllumenat 
públic del municipi, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt amb 
tots aquells municipis del territori de la comarca que també s’adhereixin a la mateixa, a fi 
d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental, un major estalvi i eficiència energètica i la 
possibilitat d’adequar-se a la nova legislació en matèria d’energia.  
 
Igualment es va aprovar el model de conveni de regulació de l’encàrrec de gestió que havia 
de ser subscrit amb els ajuntaments que, en aquell acte o amb posterioritat a aquest acord, 
s’incorporessin a la gestió agregada. 
 
L’Ajuntament d’Aldover va trametre al Consell Comarcal del Baix Ebre el certificat de l’acord 
plenari de data 18 d’octubre de 2013 pel qual aquest encarrega al Consell Comarcal del Baix 
Ebre la gestió de la contractació agregada del subministrament d’energia elèctrica i 
manteniment integral d’instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi, mitjançant la 
contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt amb tots aquells municipis del territori 
de la comarca que també s’adhereixin a la mateixa, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i 
procedimental, un major estalvi i eficiència energètica i la possibilitat d’adequar-se a la nova 
legislació en matèria d’energia. Aquest encàrrec de gestió es realitza per tal que el Consell 
Comarcal del Baix Ebre  contracti el subministrament d’energia i el manteniment de integral 
de les instal·lacions per un període de 12 anys. 
 
Igualment va acordar aprovar el conveni de regulació de l’encàrrec de gestió que s’annexa a 
aquest acord, que serà subscrit amb els ajuntaments que, en aquest acte o amb posterioritat 
a aquest acord, s’incorporin a aquest expedient de gestió agregada 
 
Arran d’aquest encàrrec es va procedir a licitar i posteriorment adjudicar el contracte 
esmentat per al subministrament i prestació de serveis als municipis d’Aldover, Alfara de 
Carles, Benifallet, Paüls i Xerta. 
 
En data 1 d’octubre de 2014 es formalitza el contracte amb l’empresa UTE ESE-ACSA. El 
contracte s’inicia amb les prestacions P2 (Manteniment) i P3 (Reposicions) que seran les que 
tindran una durada de 12 anys. La prestació P4 (Obres de millora) que també s’havia d’iniciar 
amb les P2 i P3, no  es va iniciar per estar pendent de l’aprovació per les parts de l’auditoria 
energètica o replanteig de les inversions un cop contractat i realitzat el reconeixement de 
camp. 
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En aquest període inicial de contracte, en data 13 d’abril de 2015, l’Ajuntament d’Aldover 
tramet un escrit del seu Alcalde manifestant el descontent amb la gestió i la voluntat que en el 
proper plenari es procediria a deixar sense efecte l’acord de data 18 d’octubre de 2013. 
 
En data 6 de maig de 2015, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre lliura a 
l’Ajuntament d’Aldover un informe tècnic de valoració del contracte a Aldover juntament amb 
un escrit instar a ‘Ajuntament a reconduir el seu posicionament. 
 
Posteriorment, es va rebre el certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Aldover de data 27 
d¡’abril de 2015 de deixar sense efecte l’encàrrec efectuat al Consell Comarcal del Baix Ebre 
per a la gestió de la contractació agregada del subministrament d’energia elèctrica fonament 
en el fet que l’Ajuntament i el Consell Comarcal no van arribar a firmar el conveni que 
ambdues parts havien aprovat. 
 
Després de sis mesos de negociacions entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament 
d’Aldover, l’acord pres a l’abril 2015 per part de l’Ajuntament d’Aldover  continua tenint efecte 
i cal donar-li la tramitació corresponent” 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Gestió Ambiental i Sector Primari, i amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup 
d’ERC, dels 3 membres presents del grup comarcal del PSC i del conseller comarcal del PP, i 
amb l’abstenció dels 10 consellers comarcals del grup de CIU i del conseller comarcal del 
grup d’Entesa, El Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer .- Acceptar la renúncia de l’encàrrec de gestió per la contractació agregada del 
subministrament d’energia elèctrica i manteniment integral d’instal·lacions de l’enllumenat 
públic del municipi d’Aldover per un període de 12 anys, aprovat per l’Ajuntament d’Aldover 
en data 18 d’octubre de 2013 i acceptada pel Consell Comarcal del Baix Ebre en data 25 
d’octubre de 2013. 
 
Segon .  Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre té signat un contracte amb UTE ESE-ACSA 

es procedirà a la modificació contractual corresponent que desvinculi l’empresa de les 
actuacions al municipi d’Aldover. Les repercussions econòmiques que se’n derivin d’aquesta 
modificació contractual i els imports corresponents a serveis efectivament prestat per aquesta 
empresa al municipi d’Aldover, seran a càrrec d’aquest ajuntament. 
 
Tercer . Traslladar aquest acord a l’Ajuntament d’Aldover per tal que produeixi l’efecte 
corresponent. 
 
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga de c onveni signat amb l’entitat 
ECOEMBES per al foment del reciclatge de residus . 
 
La Societat Ecoembes, entitat sense afany de lucre, és una  entitat gestora del Sistema 
Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos, autoritzat en l’àmbit de Catalunya, per 
resolució del Departament de Territori Sostenibilitat de 5 de juliol del 2013. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en el marc de la redistribució de competències en l’àmbit 
de les gestió dels residus a la comarca, considerà que l’establiment d’aquesta col·laboració 
ha de comportar una actuació molt positiva pe a la comarca. 
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Ecoembes va proposar al Consell Comarcal del Baix Ebre la col·laboració per a potenciar les 
infraestructures de la recollida selectiva per la qual cosa van signar el document que regula 
aquesta col·laboració. 
 
Hores d’ara encara no s’ha pogut materialitzar el contingut de l’acord, per la qual cosa la 
tècnica de residus ha emès el següent informe: 
 

 

1. El conveni té una durada fins al 31 de desembre de 2015. 

 

2. L’Acord promou incentivar i potenciar la recollida selectiva amb una quantitat aportada per 

ECOEMBES al CCBE de 350.000€ més 10% d’IVA. 

 

3. L’objectiu de la col·laboració era dotar a la comarca del Baix Ebre d’una infraestructura per al 

triatge i el transport d’envasos, una planta de transferència d’envasos per a l’àmbit Baix Ebre i 

Montsià. 

 

4. Per diversos motius, no s’ha pogut procedir a l’execució d’aquesta instal·lació en el termini 

previst. 

 

5.  Els motius radiquen en el fet que s’està iniciant la dissolució dels consorcis de residus del Baix 

Ebre i Montsià, i d’altra banda la constitució del COPATE, que serà l’ens executor dels consells 

comarcals, tant del Baix Ebre com del Montsià, de diferents serveis com ara residus, salubritat, 

assistència tècnica en sanejament i eficiència energètica, entorn natural i reserva de la biosfera. 

 

6. A més a més, s’ha d’iniciar el procés de licitació del contracte de recollida de Baix Ebre; i 

probablement, tot indica que serà una encomanda de gestió dels municipis que deleguin les 

competències als Consells comarcals. 

 

7. El plantejament inicial era incloure tant la construcció de la instal·lació com la posterior 

explotació dins el contracte de gestió de residus que ja duu a terme la explotació de la 

transferència de resta del Baix Ebre.  

 

8. Els motius exposats al punt 6è i 7è fan que s’hagi endarrerit el procés de licitació del contracte 

de gestió de residus de la comarca del Baix Ebre.  

 

9.  Probablement el procés de licitació de la gestió de residus dels municipis del Baix Ebre i del 

Montsià es dugui a terme durant el 2016. Es per això que convindria prorrogar aquest acord 

almenys un any més. 

 

CONCLUSIONS 

 

PRIMER.- Pels motius que s’exposen, convindria allargar la durada de l’acord de col·laboració entre el 

CCBE i ECOEMBES almenys un any més, fins al 31 de desembre de 2016. 

 

SEGON.- Traslladar aquest informe a secretària del Rebé i del CCBE per al seu coneixement, i si 

considerà oportú a ECOEMBES i a l’Agència Catalana de Residus.” 

 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
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Primer . Aprovar la pròrroga de l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar les recollides selectives d’envasos.  
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer . Aprovar la pròrroga de l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar les recollides selectives d’envasos.  
 

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L BAIX EBRE I 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. PER A POTENCIAR LES RECOL LIDES SELECTIVES 
D’ENVASOS 

 
REUNITS: 

 
Per una part, el Consell Comarcal del Baix Ebre amb domicili al carrer Barcelona, 152 de Tortosa, 
representat en el present acte pel Sr. Lluís Soler Panisello , en qualitat de President, expressament 
habilitat a aquests efectes. 

 
Denominat en endavant el Consell Comarcal 
 
Per altra banda, Ecoembalajes España, S.A., Sociedad Anónima senseafany de lucre, adreçada a 
Madrid, Passeig de la Castellana, 83-85, 11ª planta, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 
12100 de la secció 8ª del llibre de societats, foli 17, full nº M-190844 i amb N.I.F. nº A/81601700, i 
representada al present acte per Silvia Ayerbe Satué, en la seva qualitat de Directora de 
Desenvolupament de Convenis. 
 
Denominada en endavant Ecoembes. 

 
MANIFESTEN: 
 

1. Que la Societat Ecoembes, entitat sense afany de lucre, s’ha constituït com a  entitat gestora del 
Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos, autoritzat en l’àmbit de Catalunya, per 
resolució del Departament de Territori Sostenibilitat de 5 de juliol del 2013. 

 
2. Que amb data 22 de juliol de 2013 es va signar un Conveni marc entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i Ecoembes, amb vigència fins a la fi de l’autorització concedida al Sistema Integrat 
gestionat per Ecoembes, al qual es troba adherit el Consell Comarcal. 
 
En conseqüència, i reconeixent-se se les parts en la representació que ostenten, capacitat suficient 
per a formalitzar aquest Acord, el duen a terme amb subjecció als següents: 
 
PACTES 
 
PRIMERA: OBJECTE 
 
El present Acord té per objecte regular els compromisos del Consell Comarcal i d’Ecoembes, per a 
potenciar les infraestructures de la recollida selectiva. 
 
SEGONA:  ABAST 
 
Donades les especificitats de la recollida selectiva del Consell Comarcal, s’acorda incentivar-les i 
potenciar-les, per aquest motiu Ecoembes procedirà a satisfer al Consell Comarcal amb la quantitat 
de 350.000 € (sense IVA). 
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TERCERA: FACTURACIÓ 
 
L’aportació econòmica serà facturada pel Consell Comarcal mitjançant XX factures, amb el 
concepte “Sobrecost de la recollida selectiva. Fons de promoció del Conveni ARC-EE”amb el 
corresponent IVA del 10%. Les factures seran visades per l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC). 
 
QUARTA: ENTRADA EN VIGOR I DURADA 
 
El present Acord tindrà efectes des de la signatura del mateix i estarà vigent fins el 31 de desembre 
de 2015. 
 
CINQUENA: RESOLUCIÓ ANTICIPADA I RESCISIÓ DE L’ACOR D 
 
El present Acord es resoldrà: 
 
1. Per caducitat o revocació de l’Autorització del Sistema Integrat de Gestió per part de la 
Comunitat Autònoma. 
2. Per la resolució del Conveni signat entre l’Agència de Residus i Ecoembes. 
3. Per mutu acord de les partes. 
4. Per incompliment greu de les obligacions assumides i derivades del present Acord per alguna de 
les parts. 
5. Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu vigent. 
 
SISENA: MODIFICACIÓ DE L’ACORD 
 
En el cas de produir-se alguna modificació de les condicions de l’Autorització al Sistema Integrat de 
Gestió i que tinguessin efecte sobre les disposicions del present Acord, les parts hauran 
d’incorporar-les a aquest mitjançant una acta addicional. 
 
Així mateix, si una disposició legal o decisió judicial, pogués donar lloc a una modificació a 
l’execució del present Acord, les parts es comprometen, a informar a l’altra part de manera 
immediata i a prendre totes les mesures adients per assegurar-ne la continuïtat de l’execució de 
l’Acord en les condicions i en els terminis previstos a la disposició legal o en la decisió judicial 
corresponent. Ambdues parts es comprometen a introduir una clàusula similar als seus convenis i/o 
contractes amb tercers. 
 
SETENA: JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
El present Acord té caràcter privat, regint en la seva interpretació i desenvolupament el dret privat, 
amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció civil. 

 
Segon . Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
PUNT 8è-  Aprovació, si s’escau de l’atorgament de compatibil itat pel desenvolupament 
d’activitat privada per part del gerent comarcal.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 338 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, tots aquells 
treballadors de l’Administració que desitgin exercir alguna altra activitat han de formular 
prèviament la declaració d’activitats corresponent i que, en tot els casos, requereix 
autorització expressa prèvia, i que correspon al ple de l’entitat local declarar aquesta 
compatibilitat. 
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El Sr. Joan Navarro Cabrera, gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre, ha presentat la seva 
declaració jurada d’activitat professional per tal d’obtenir l’autorització expressa de 
compatibilitat d’un segon lloc de treball en el sector privat, concretament d’activitat d’advocat, 
amb dedicació fora de l’horari laboral en el Consell Comarcal.” 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Governació, i amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup d’ERC, dels 4 
membres presents del grup comarcal del PSC i del conseller comarcal del PP, i amb 
l’abstenció dels 10 consellers comarcals del grup de CIU, i del conseller comarcal del grup 
d’Entesa, El Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Atès que d’acord amb el que determina l’article 331 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, aquest lloc de treball no té incorporat de forma expressa com a 
component del complement específic el factor d’incompatibilitat, es declara la següent 
compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector privat: 
 
Treballador: Sr.  Joan Navarro Cabrera 
 
Segona activitat:  Advocat 

 
Horari: fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix Ebre 

 
Segon - Fer constar al Sr. Joan Navarro Cabrera la necessitat d’abstenir-se de desenvolupar 
la seva professió en aquells afers que puguin donar lloc a no reconeixement de compatibilitat, 
d’acord amb les disposicions de l’article 330 del Reglament del Personal al servei de les 
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.  

 
Tercer - Notificar el present acord a l’interessat. 
 
PUNT 9è- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de c oncertació d’una operació de 
tresoreria.  
 
Atès que en data 2 de novembre de 2015, la Presidència va iniciar expedient per portar a 
terme la concertació de diferents operacions de tresoreria per un import total de 2.100.000,00 
que ha de servir per renovar les operacions de tresoreria a curt termini vigents i concertar-ne 
una de nova per import de 500.000,00 € 
 
Atès que en data 4 de novembre de 2015 la Secretària va emetre informe amb legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò 
que estableix l’article 52.2 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i de conformitat amb allò que disposa l’article 
22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.” 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de 
Governació, i amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del grup de CIU, dels 8 
consellers comarcals del grup d’ERC, dels 4 membres presents del grup comarcal del PSC, i 
del conseller comarcal del PP, i amb l’abstenció del conseller comarcal del grup d’Entesa, El 
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
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PRIMER. Concertar diferents operacions de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 
per un import total de 2.100.000,00 €. 
 
SEGON. Autoritzar al President de la Corporació per a realitzar les gestions oportunes amb 
les diferents entitats amb l’objectiu d’obtenir les millors condicions possibles per la Corporació. 
 
TERCER. Autoritzar al President de la Corporació a signar les operació de tresoreria amb les 
entitats escollides. 
 
QUART. Comunicar al Departament de Política Financera de la Generalitat de Catalunya la 
signatura de l’operació per al seu coneixement. 
 
PUNT 10è- Proposta de grups comarcals en relació a la retallada d’ajuts a les zones de 
muntanya i desfavorides de Catalunya.  
 
El President presenta la proposta i dóna torns de paraula als diferents portaveus. 
 
Intervé el Sr. Jordi Jordan com a representant del grup d’entesa, dona suport a la moció 
presentada i més per veure’s afectat un poble de la nostra comarca. 
 
El Sr, Enric Roig, com a portaveu del grup del PSC, diu què Quan l’any 2014 es va convocar 
l’ajut a la indemnització compensatòria dins de l’Ordre del Contracte Global d’Explotació 
(CGE), el Departament d’Agricultura ja va informar que el pressupost del PDR per a aquesta 
mesura ja s’havia esgotat i que únicament es podria incrementar amb el pressupost d’altres 
mesures que no executessin. En conseqüència, la dotació que es va fixar per fer front al 
pagament dels ajuts estava molt per sota del cost previst de la línia.  
 
Les ajudes que es van pagar no van arribar un 100% de l’ajut, sinó un pagament definitiu fou 
del 52% del total en les zones de muntanya, i en les zones desafavorides el pagament no ha 
estat efectuat, tot el contrari als acords de la Taula Agrària i del Parlament. 
 
Finalment el Sr. Roig conclou ddemanant al govern de la Generalitat a que es modifiqui el 
PDR de Catalunya, en el període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a 
les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i el 100% en zones desfavorides 
fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del 
suport en aquestes mesures els propers anys. 
 
Finalment intervé el Sr, Enric Adell, exposa que evidentment el sector primària necessita 
ajuts, a més apunta que Paüls esta afectat per aquesta retallada dels ajuts en les zones de 
muntanya però que la resta del territori està solidaritzat amb ells, fet que agraeix a la resta 
d’ens el suport rebut. 
  
Un cop finalitzades les intervencions, el Ple del Consell adopta els següents acords: 
 
 
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats 
estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest 
sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en 
quan a les condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes 
rendes raonables a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment 
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de l’espai natural en les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la 
pagesia contribueix amb la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el 
previsible deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la 
Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen 
l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres 
abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament de zones la població de les quals 
depèn en bona mesura de l’economia agrària. 
 
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 
municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el 
Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les 
comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques 
de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la 
Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès 
Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus municipis.  En l’actualitat, els ajuts de les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les 
de muntanya abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc 
més de 5.000 explotacions agràries. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va 
fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions 
compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en 
disposar per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat 
Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de 
nou a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del 
Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a 
“modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar 
els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones 
desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a 
Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en aquestes zones”. 
 
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb 
el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la 
Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions 
compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les 
explotacions agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període 
2014-2020 i en l’ús dels fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la 
Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern 
a “respectar-ne les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària. 
 
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords 
de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia 
professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, 
el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 
2014 respecte a les zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones 
desfavorides de Catalunya les properes setmanes” 
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per tots els grups que formen la 
corporació, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer .- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, 
període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions 
compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de 
muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en 
aquestes mesures els propers anys. 
 
Segon .- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del Parlament de 
que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a la  Molt Honorable Sra. Carme 
Forcadell i Lluís, a l’Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu,Conseller d’Agricultura,Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i al Sr. Joan Caball Subirana, Coordinador Nacional de la Unió de 
Pagesos de Catalunya 
 
 
PUNT 11è. Proposta de grups comarcals en relació al  suport a les accions de la 
plataforma en defensa del transport sanitari de les  Terres de l’Ebre.  
 
El President presenta la proposta i dóna torns de paraula als diferents portaveus. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Jordi Jordan, del grup d’Entesa, que dona suport a aquesta moció 
perquè comparteix el preàmbul, afegeix que aquest problema és degut a les retallades que 
s’està fent en la sanitat pública fruit de les politiques que s’estan fent tant a Catalunya com a 
altres comunitats autònomes, això és un intent de la privatització de la sanitat pública. 
 
En segon lloc, intervé el Sr. Enric Roig, com a portaveu del grup del PSC, on diu què A 
Tortosa i a les Terres de l’Ebre hem patit sobradament les retallades que s’han fet en l’àmbit 
de la sanitat, fa 4 anys es van reduir els serveis d’ambulàncies a Santa Bàrbara, Sant Jaume 
d’Enveja, Batea i Xerta per no dir les reduccions de llits i plantes tancades a l’HTVC. Entre 
aquestes retallades es troba el servei d’ambulàncies a les Terres de l’Ebre. 

Afegeix el Sr. Roig que donen suport a la recollida de signatures i a les accions de la 
plataforma en defensa del transport sanitari “Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre”, 
com la d’aquest proper diumenge en que es celebrarà una manifestació a Sant Jaume 
d’Enveja. Demanen al govern de la Generalitat que no se suprimeixi cap servei d’ambulància 
a les Terres de l’Ebre. Exigir que aquelles unitats que ja s’han retallat o deixat de prestar el 
seu servei, tornin a funcionar les 24 hores, així com també exigeixen que els centres d’atenció 
primària i consultoris locals on en els últims anys s’han retallat les hores del servei mèdic 
prestat, tornin a funcionar amb el mateix horari i servei.   
 
Acte seguit intervé el portaveu del grup d’ERC, el Sr. Enric Adell, diu que aquest és un model 
de retallades que no s’ajusta a la realitat territorial, recuperar el servei del plantejat a l’any 
2011, ja que creu que estava més ben enfocat. 
 
El Sr. Joan Pere Gómez, com a portaveu del grup comarcal de CiU, afegeix que en el fons 
d’aquesta proposta està d’acord, però vol afegir que és cert que s’ha canviat el model, però no 
ha empitjorat sinó al contrari, ha millorat, de fet ara l’assistència els donaran els tècnics als 
llocs on s’ha produït l’accident, i no com s’estava fent fins ara, on era prioritari el trasllat al 
centre hospitalari. De fet s’ha incorporat el vehicle d’intervenció ràpid, garanteix el lloc de 
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treball a tots els treballadors i treballadores, s’incorporen 6 nous metges, així que en un 
còmput global s’ha millorat el servei. 
 
Intervé per segon cop el Sr. Enric Adell, li respon al sr. Joan Pere Gómez que les poblacions 
de Benifallet i Paüls estaran a molta distància dels punts de referència marcats, li reconeix 
que hi ha millores però hi ha molta distància amb alguns pobles de la comarca. 
 
Intervé de nou El Sr. Enric Roig, dona suport a les paraules del Sr. Enric Adell, en la que diu 
que s’ha millorat però que no deixa de ser una retallada encoberta de serveis, recorda que el 
territori és molt gran i no poden posar en perill la vida de les persones. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Joan Pere Gómez, responen a les paraules del Sr. Enric Roig, 
li diu que evidentment en la vida de les persones no s’hi juga, què el sistema a millorat, però si 
cal el modificaran per seguir-lo millorant. De fet conclou, que els professionals avalen el nou 
sistema 
 
Per finalitzar el torn de paraules, el Sr. Enric Adell, insisteix que poblacions com Paüls o 
Benifallet no s’han tingut en compte, i per exemple el CAP de Xerta per les nits tanca. 
 
 
Un cop finalitzades les intervencions, el Ple del Consell adopta els següents acords: 
 
 
ATESA  la creació de la plataforma "Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre" en 
defensa del transport sanitari i en contra de les retallades en el servei d’ambulàncies del nou 
contracte del transport sanitari urgent a les Terres de l’Ebre. 
 
ATÈS que la plataforma denuncia que el nou contracte, que restarà operatiu a meitats del 
mes de novembre, retalla el servei de quatre ambulàncies, una al Baix Ebre i tres al Montsià, 
retallades que se sumen a les practicades fa quatre anys. 
 
ATÈS que la plataforma ha recollit ja més de 5.000 signatures per dirigir aquesta petició al 
gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Albert, Gómez, i al delegat del Govern, 
Xavier Pallarés. 
 
ATÈS que, a causa de les greus retallades que s’estan patint des de fa temps a tot Catalunya 
i la resta de l’Estat en matèria de Sanitat, el fet de deixar sense cobertura aquestes 
ambulàncies representarà la reducció de les hores d’assistència sanitària, deixant sense 
alguna cobertura les poblacions de l’Ametlla de Mar, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i 
Alcanar. 
 
ATÈS que les distàncies que cobreixen les ambulàncies al territori són de molta durada, ja 
que tenim les poblacions molt separades entre elles i els hospitals. 
 
ATÈS que a causa de les retallades realitzades anteriorment a les hores d’assistència 
sanitària del servei d’ambulàncies des de Xerta, el servei es va veure reduït a 12h en horari 
nocturn, les poblacions d’Aldover, Benifallet, Paüls i Xerta van veure’s afectades directament 
per aquesta mesura, però amb un fort agreujant per les poblacions de Paüls i Benifallet, ja 
que ara les ambulàncies en horari diürn tarden més de 20 minuts en arribar-hi i a n’aquest fet 
se li ha de sumar les retallades sofertes a l’horari del servei mèdic prestat a Paüls i Benifallet, 
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donat que actualment comparteixen el servei de metge amb el corresponent greuge per a la 
població i també per a l’exercici de la seva tasca dels professionals que hi ha al capdavant. 
 
ATÈS que les retallades nombrades anteriorment també se li afegeixen les executades fa 
quatre anys, a Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja, Batea i Xerta, i que ara amb el nou 
concurs, les ambulàncies de Batea i Xerta passaran de fer l’horari nocturn a l’horari diürn. 
 
ATÈS que pensem que tothom té els mateixos drets a tenir una ambulància en un temps 
raonable en cas de necessitat o urgència i que s’han de complir les isòcrones.”  
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per tots els grups que formen la 
corporació, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.-  Donar suport a les accions de la plataforma en defensa del transport sanitari “Salvem 
les ambulàncies de les Terres de l'Ebre”. 
 
Segon.-  Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que no se suprimeixi cap servei 
d’ambulància a les Terres de l’Ebre, ni de manera total ni parcial.  
 
Tercer.-  Exigir que aquelles unitats que en els últims anys han retallat o deixat de prestar el 
seu servei, tornin a funcionar les 24 hores tal i com es mereixen els ciutadans de les Terres 
de l’Ebre.  
 
Quart.-  Exigir que aquells centres d'atenció primària i consultoris locals que en els últims anys 
s’han retallat les hores del servei mèdic prestat, tornin a funcionar amb el mateix horari i 
servei, tal i com es mereixen els ciutadans de les Terres de l’Ebre. 
 
Cinquè.-  Donar trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord adoptat per aquest Ple al President 
de la Generalitat de Catalunya, al President del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Servei Català de Salut, a l’Institut Català de la 
Salut, a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i a la Delegació del Govern a les Terres de 
l’Ebre, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre i als Ajuntaments afectats. 
 
PUNT 12è. Proposta de grups comarcals de suport a l a resolució aprovada pel 
parlament de Catalunya a la seva sessió de 9 de nov embre de 2015.  
 
El President presenta la proposta i dóna torns de paraula als diferents portaveus. 
 
En Primer lloc el Sr. Joan Segarra portaveu del grup comarcal del PP, no vol fer comentaris i 
simplement diu que vota no. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Jordi Jordan, en nom del grup d’Entesa, ell defensa el dret a decidir 
del nostre país amb la celebració d’un referèndum, però ara no és possible ja que l’estat opta 
per una altra via com és la judicial, recordant que aquesta moció ja esta suspesa pel Tribunal 
Constitucional, Destaca que vota a favor però amb tres advertiments, el primer que la 
resolució la de fer un govern que ara esta en funcions, ja que els grups que ho han proposat 
són incapaços de formar-lo i tirar endavant aquest projecte. Segon, no s’ha de renunciar al 
diàleg amb l’estat espanyola, ja que en formem part de moment, i insistir en què s’ha de fer 
d’acord amb la legalitat internacional alhora del reconeixement d’altres països, i finalment, el 
tercer, fa referència als elements socials, creiem que són propostes cíniques, ja que el govern 
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de Convergència amb el suport d’Esquerra Republicana, ha fet polítiques contraries a les que 
fa referència aquesta resolució. Afegeix per últim que el seu vot es un Sí crític. 
 
El Sr. Enric Roig, portaveu del PSC, diu que aquesta moció no te lloc, que en Junta de 
Portaveus ha demanat retirar-la ja què està suspesa pel Tribunal Constitucional, així que no 
entrarà a debatre aquesta moció, diu no a la moció i no a debatre la qüestió. 
 
Tot seguit el portaveu del grup d’ERC, el Sr. Enric Adell, diu que la postura del seu partit, 
Esquerra Republicana és clara, i dona suport a la moció 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Pere Gómez, com a portaveu del grup de CiU, diu un Sí rotund, 
afegeix que avui justament fa 40 anys que va morir el dictador, que fa 40 anys que hi ha 
democràcia, i que aquesta Constitució hi ha més gent que no la votat, que gent que l’ha pogut 
votar. Lamenta que el grup d’Esquerra Republicana que mostra aquesta rotunditat envers a 
aquesta resolució, no faci el mateix en governs locals com aquest consell comarcal. 
 
Per últim pren la paraula el Sr. Daniel Andreu, per afegir que avui és 20 de novembre, u dia 
significatiu per la democràcia d’aquest país, per això mateix, el que no te sentit és que 
s’estigui condemnant algú per treure les urnes. Afegeix que tant de bo totes les 
administracions poguessin votar en coherència de partit, dos grups tenen 62 diputats a 
disposició de lo que ha votat el poble català. Per finalitzar agraeix als grups que han votat tant 
si com no, i que serveis per donar força a que el poble de Catalunya pugui expressar-se. 
 
Un cop finalitzades les intervencions, el Ple del Consell adopta els següents acords: 
 
 
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades 
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries 
que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista 
en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català 
independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, 
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer 
efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la 
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no 
se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal 
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències. 
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Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de 
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que 
permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i 
integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els 
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que 
puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en 
l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el 
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho 
en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per 
decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, 
el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 
 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur 
govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de 
l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament 
adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que 
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de 
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció 
sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les 
persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui 
o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb 
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat 
d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous 
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 
 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de 
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, 
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de 
la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en 
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de 



 

22 

Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria 
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les 
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 
educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles 
de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a 
tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal 
dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en 
la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats. 
 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en 
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport 
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de 
la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de 
l’activitat econòmica privada.  
 

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur 
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones 
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 
 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha 
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en 
el conjunt de la despesa. 
 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) 
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes 
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a 
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en 
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es 
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons 
dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en 
moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de 
la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
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Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de 
crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la 
banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb 
finalitats socials.” 
 

Des del món local català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en 
l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la 
cambra catalana.” 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta dels grups comarcals de CiU i ERC, amb 
els vots a favor dels 10 consellers comarcals del grup de CIU, dels 8 consellers comarcals del 
grup d’ERC, i del conseller comarcal del grup d’Entesa, i amb els vots en contra dels 4 
membres presents del grup comarcal del PSC i del conseller comarcal del PP, El Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
 
PUNT 13è- Informes de govern.  
 
No es produeix cap intervenció 
 
 
PUNT 12è- Propostes d’urgència.  
 
No se’n produeixen 
 
 
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 14:10 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, 


