ACTA 12/2018 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

Presidenta
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta

Consellers:
Andreu Falcó, Daniel – Vice-president primer
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè
Adell Moragrega, Enric
Bertomeu Río, José Emilio
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Merlos Borrul, Roser
Moreso Gisbert, Teresa
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Roig Montagut, Enric
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 28 de desembre de 2018, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, els
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la
sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de la Presidenta
del Consell, Sra. Sandra Zaragoza Vallés, de data 19 de desembre de 2018, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions anteriors
2n. Donar compte de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau, dels costos i annex del serveis socials bàsics, exercici 2019Exp. 2787/2018
4t. Aprovació, si s’escau, dels costos del servei d’atenció social socioeducativa,
exercici 2019. Exp. 2786/2018
5è. Aprovació, si s’escau, dels costos i annex del servei d’informació i atenció a les
dones, exercici 2019. Exp. 2785/2018
6è. Aprovació, si s’escau, dels costos del servei del banc d’ajudes tècniques, exercici
2019. Exp. 2784/2018
7è. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores d’ajuts per urgència social, exercici
2019. Exp. 2776/2018
8è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la sol·licitud de subvenció per al
programa Referent de l’Ocupació Juvenil. Exp. 2766/2018
9è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció del Programa
Agència de Col·locació, línia 1, convocatòria 2018-2019. Exp. 2685/2018
10è. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga de justificacions corresponents
a l’anualitat 2018 del Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcals. Exp 377/2018
11è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament de Camarles per al
servei de tècnic compartit. Exp. 2770/2018
12è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a finançament de redacció de documents tècnic per a l’EDAR
de Campredó- Exp. 2700/2018
13è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a finançament de redacció de documents tècnic per a l’EDAR
de Bítem- Exp. 2701/2018
14è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a finançament de redacció de documents tècnic per a l’EDAR
de Paüls- Exp. 2703/2018
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15è. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança T6 reguladora de la taxa
de serveis turístics. Exp. 1986/2018
16è . Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2019 i documents annexos.
Exp. 2390/2018
17è. Moció d’Entesa en defensa dels parcs de bombers de Tortosa i les Terres de
l’Ebre. Exp. 2833/2018
18è. Propostes d’urgència
19è. Torn obert 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.
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta anterior pel fet que s’ha distribuït
prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 25
consellers comarcals, l’acta 11/2018 de la sessió ordinària de data 30 de novembre de
2018
PUNT 2n. Donar compte d’altres de resolucions de presidència
Nom

Resum

Expedient

RP 20180300

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2800/2018 -- PAGAMENT
AJUTS LLARS D'INFANTS, CURS 2018-2019 --

2800/2018

RP 20180299

Expedient 2751/2018 RP 178 18 Simion Todor interinitat
vacances treballadores familiars 21 12 2018.

2751/2018

RP 20180298

Expedient 2801/2018 RESOL RP 176 18 Eva Llambrich
reconeixement triennis 12 12 2018.

2801/2018

RP 20180297

Expedient 1799/2018 RESOL RP 177 18 Montse Subirats
reconeixement triennis 13 12 2018.

1799/2018

RP 20180296

Expedient 942/2017 RESOL RP 174 18 Cristina Grau
reincorporació jornada sencera 14 01 2019.

942/2017

RP 20180295

Expedient 2234/2018 -- Múltiples interessats -- Aprovació
bases i convocatòria borsa de treball Educador/a social --

2234/2018

RP 20180294

Expedient 2672/2018 RESOL RP 161 2018 Deborah McDonald
reincorporació excedència 02 01 2018.

2672/2018

RP 20180293

Expedient 2744/2018 RESOL RP 173 18 Eva Sancho, psicòleg
EAIA, interinitat Natalia Prades 10 12 2018.

2744/2018
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RP 20180292

650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- S0811001G
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, S0811001G
Departament de Salut -- Gestió Instal·lacions juvenils 2018 --

1580/2018

RP 20180291

650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- S0811001G
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, S0811001G
Departament de Salut -- Gestió Instal·lacions juvenils 2018 --

1580/2018

RP 20180290

650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- S0811001G
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, S0811001G
Departament de Salut -- Gestió Instal·lacions juvenils 2018 --

1580/2018

RP 20180289

650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- S0811001G
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, S0811001G
Departament de Salut -- Gestió Instal·lacions juvenils 2018 --

1580/2018

RP 20180288

100 SECRETARIA -- Expedient 2287/2018 -- Múltiples
interessats -- BASES I CONVOCATÒRIA DE BORSA D'EMPLEATS
PÚBLICS - ADMINISTRATIUS I AUXILIARS ADMINISTRATIUS --

2287/2018

RP 20180287

Expedient 2672/2018 RP 161 18 Deborah McDonald
reincorporació excedència 02 01 2019.

2672/2018

RP 20180286

Expedient 2585/2018 - Programa 30 Plus 2018. Contractació
Eva Cabrera Bertomeu, tècnica orientadora, del 03-12-2018 al
30-04-2020

2585/2018

RP 20180285

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2682/2018 -- AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, 3a adjudicació --

2682/2018

RP 20180284

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2683/2018 -- AJUTS LLARS
D'INFANTS, 1a adjudicació --

2683/2018

RP 20180283

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2514/2018 -- Múltiples
interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO OBLIGATORI,
CURS 2018-2019 --

2514/2018

RP 20180282

Expedient 1861/2018 -- Múltiples interessats -- Ajuts Urgència
Social per subministraments 1er semestre 2018 --

1861/2018

RP 20180281

100 SECRETARIA -- Expedient 1822/2018 SELECCIO I PROVISIO
PROJECT MANAGGER PECT -- Resolució contractacio aspirant
1822/2018
seleccionat

PUNT 3r- Aprovació, si s’escau, dels costos i annex del serveis socials bàsics,
exercici 2019.
L’article 62 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials disposa que els
ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i
projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a
bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la
gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i
dels serveis d'ajuda a domicili. Disposa també que l'aportació de la Generalitat als
serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, d'acord amb el que
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estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials, i s'ha de
pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de l'àrea bàsica
de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost
dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda
a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial
de cada àrea bàsica de serveis socials.
Així, per tant, , la Generalitat de Catalunya aporta al Consell Comarcal del Baix Ebre el
66% del cost del servei d’ajuda a domicili, finançant-se la resta mitjançant el
copagament des usuaris i per les aportacions municipals en funció de les hores de
servei anuals prestades.
A la comarca del Baix Ebre, el servei d'atenció social primària d’aquest Consell
s’instrumenta mitjançant un conveni marc signat amb cada un dels ajuntaments
beneficiaris que s’actualitza anualment mitjançant l’annex que estableix la seva
aportació econòmica.
En aquesta línia de continuïtat i consolidació, s’ha procedit a concretar les aportacions
municipals en concordança amb l’atenció que reben, tant dels treballadors socials com
de l’educador social.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Servei a les Persones, i per unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la previsió del cost que correspon a cada ajuntament de la comarca
del Baix Ebre integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària comarcal per a
la prestació del servei d’atenció primària durant l’any 2019, i que es concreta en :

PREVISIÓ
Hores anuals
prestació servei
MUNICIPI
Treballador
social
L'Aldea
1.560,00
Aldover
390,00
Alfara de Carles
104,00
Ametlla de Mar
3.900,00
L'Ampolla
1.560,00
Benifallet
390,00
Camarles
1.560,00
Deltebre
5.070,00
Paüls
286,00
El Perelló
1.170,00

Personal
Educador
Administratiu
social
884,00
464,00
156,00
93,00
42,00
41,00
1.092,00
758,00
780,00
367,00
60,00
79,00
390,00
360,00
1.950,00
1.266,00
48,00
62,00
520,00
318,00

TOTAL
APORTACIÓ
PREVISTA

24.293,12
5.478,03
1.614,40
56.482,42
23.184,53
4.536,66
26.416,57
80.974,34
3.398,41
17.235,30
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Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

2.730,00
390,00
390,00
19.500,00

1.092,00
90,00
201,00
7.305,00

890,00
97,00
131,00
4.926,00

53.750,02
4.957,18
6.210,79
309.201,77

Segon. – Aprovar el model de l'annex al conveni marc per a la prestació del servei
social d'atenció primària que diu:
SERVEI SOCIAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA COMARCA DEL BAIX EBRE
ANNEX EXERCICI 2019
AL CONVENI MARC PER A LA COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE
EL CONSELL
COMARCAL
DEL
BAIX
EBRE
I
L’AJUNTAMENT D’
, PER A LA PRESTACIÓ, EL
MANTENIMENT I LA MILLORA DE LES PRESTACIONS DE SERVEIS I
ECONÒMIQUES DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PÚBLICA, I
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL

1. La clàusula quarta del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcal del
Baix Ebre, preveu que el Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les
aportacions econòmiques establertes en el contracte programa subscrit amb el corresponent
departament de la Generalitat de Catalunya, a sufragar les despeses que es deriven de la
prestació de les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres
programes relatius al benestar social.

2. La mateixa clàusula disposa que l’Ajuntament .............................. accepta aportar la
quantitat que per les prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres
programes relatius al benestar social en el seu municipi li correspongui. Aquesta quantitat
serà fixada anualment mitjançant una addenda al present Conveni Marc i caldrà que es faci
efectiva al Consell Comarcal abans del dia establert en aquell document.

3. Per

aplicació
d’aquest
conveni,
l’Ajuntament
de
aportarà la quantitat de
per a la prestació del servei D’ATENCIÓ
SOCIAL PRIMÀRIA de l’exercici 2019. Aquesta quantitat estarà subjecte a la revisió efectiva
de la prestació d’hores dels professional i podrà ser incrementada o disminuïda en funció de
l’atenció prestada al municipi i degudament consensuada amb l’Ajuntament.

4. L'Ajuntament de

accepta es compromet a fer efectiu un 70 % del
cost previst inicialment abans del dia 30 de setembre de 2019.

5. Si arriba aquesta la data de pagament i no s’ha fet efectiu, l’Ajuntament de......autoritza a
el Consell Comarcal per tal d’iniciar la tramitació
d’un expedient de compensació del deute amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament del
procés i del concepte al qual s’imputa i la posterior comunicació, de la compensació produïda.
Aquestes comunicacions es produiran per escrit.

6. El 30 % restant es farà efectiu un cop s’hagi acordat la liquidació final d’acord amb la
prestació del servei. La data límit per a aquest pagament serà el 31 de març de l’any 2020.
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Tercer.- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que
han signat el conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció primària, per tal
que, en el termini d'un mes, procedeixin a la seva signatura o a la denúncia del
conveni.

PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, dels costos del servei d’atenció social
socioeducativa, exercici 2019.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal del Baix Ebre van signar en data 21/7/2016 el Contracte programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics i
com a prestació garantida. Són, per tant, competència dels municipis de més de 20.000
habitants i dels consells comarcals, amb finançament compartit entre la Generalitat de
Catalunya i els ens locals. En data --------- es va signar l’addenda al contracte programa
per l’exercici 2018 que inclou la fitxa econòmica del contracte programa 2018-2019.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de
l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i
compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el
treball grupal o individual, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.
Els ajuntaments de la comarca tenen signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre el
conveni marc de serveis socials per a la prestació, el manteniment i la millora de les
prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i
altres programes relatius al benestar social, en el qual s’inclourà ara aquesta nova
prestació. Atès que la implementació d’aquest nou servei s’ha iniciat l’any 2018, per a
la seva regulació el Consell Comarcal va signar amb els ajuntaments de la comarca, el
corresponent conveni que regula les relacions d’ambdues administracions i el
finançament per a la prestació del servei.
Les dades econòmiques que cal regular són:
PREVISIÓ COSTOS SIS 2019
Equip 0/3-17-18 i Famílies
Equip 4-16
Km
TOTAL

218.176,67
127.551,33
22.000,00
367.728,00

Subvenció Departament TASF
Aportació municipis

238.353,00
129.375,00
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El conveni preveu que anualment s’aprovarà, mitjançant una addenda, les aportacions
municipals al servei d’intervenció socioeducativa
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Servei a les Persones, i per unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’addenda per a l’exercici 2019, al conveni signat amb els ajuntaments
de la comarca per al desenvolupament dels serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents.
Segon. Establir la següents distribució de costos per municipis

DISTRIBUCIÓ COSTOS SIS 2019 PER POBLACIÓ

Habitants a 1-1-17

Aportació 2019

L’Aldea'
Aldover
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
el Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta

4.211
842
369
6.887
3.334
721
3.270
11.499
567
2.884
8.084
879
1.188

12.178,34
2.435,09
1.067,16
19.917,42
9.642,03
2.085,15
9.456,94
33.255,46
1.639,78
8.340,62
23.379,18
2.542,10
3.435,73

TOTAL

44.735

129.375,00

Tercer. Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, dels costos i annex del servei d’informació i
atenció a les dones, exercici 2019.
Els ajuntaments de la comarca van manifestar a aquest Consell Comarcal la seva
voluntat de donar el seu suport a la creació del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones i el seu compromís a realitzar la seva aportació econòmica anual per al
manteniment del servei, d’acord amb l’estudi de costos que es va presentar en la
sessió del Consell d’Alcaldes.
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Amb data 16 de març de 2012, el Ple del Consell va aprovar el conveni a signar amb
els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que havien manifestat la seva voluntat de
donar continuïtat al SIAD i aportar la quantitat econòmica que els hi correspon per la
seva utilització.
Un cop exhaurida la vigència del conveni de l’exercici 2018 procedeix la signatura del
conveni per regular les actuacions de l’exercici 2019.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Servei a les Persones, i per unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni a signar amb els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre
que han manifestat la seva voluntat de donar continuïtat al SIAD i aportar la quantitat
econòmica que els hi correspon per la seva utilització, amb el següent text:
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE __ I EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES
DONES
REUNITS
D'una part, la Sra. Sandra Zaragoza Valles, que ostenta la Presidència del Consell Comarcal
del Baix Ebre i actua per raó de l’acord plenari de data 28 de desembre de 2018
De l'altra ..............................., Alcaldessa-Presidenta / Alcalde-President de l’Ajuntament de
............. i que actua per raó de .......
Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua per a aquest acte i
MANIFESTEN
I- La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
s’emmarca en les previsions de l'Estatut de Catalunya que dóna un tractament molt sensible a
les dones i aborda d'una manera específica els drets de les dones davant la violència masclista.
Així, l'article 19 de l’Estatut determina, com a drets de les dones, el lliure desenvolupament de la
personalitat i la capacitat personal, i viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures
d'explotació, maltractaments i tot tipus de discriminació, i més endavant, l'article 41.3 estableix
com un dels principis rectors de les polítiques públiques el deure de garantir que s'afrontin de
manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i
discriminatori i, així mateix, estableix el deure de fomentar el reconeixement del paper de les
dones en els àmbits cultural, històric, social i econòmic i el de promoure la participació dels
grups i les associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació de les esmentades polítiques. A
més, l'article 153 de l’Estatut aborda les polítiques de gènere disposant que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva de la regulació de les mesures i els instruments per a la
sensibilització sobre la violència de gènere i per a detectar-la i prevenir-la, i també la regulació
de serveis i recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones que han
patit o pateixen aquest tipus de violència.
En aquest marc d’actuacions ambdues parts
ACORDEN
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Primer- Aquest conveni té per objecte establir la relació entre l’Ajuntament de ___________i el
Consell Comarcal del Baix per la prestació itinerant del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones –SIADSegon- El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través dels professionals destinats al SIAD durà a
terme les següents accions:
1. Informar les dones sobre l’exercici dels seus drets.
2. Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu
interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
3. Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència
masclista.
4. Coordinar la seva actuació – i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament
necessari – amb el Centre d’ Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis
específics dels ens locals per a l’abordatge de la violència masclista. També amb el serveis
socials i altres recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que
plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.)
5. Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení en la realització d’accions que
visualitzin les aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i
visualitzant les seves aportacions per així millorar la seva capacitat d’incidència pública.
6. Realitzar actuacions grupals.
7. Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques
de dones.
8. Oferir un espai de relació de les dones
Tercer- El Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la prestació d’aquest servei, disposarà de:
- una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació social
i comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i
privats per poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida d’usuàries,
informació, orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei.
- Servei d’ Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que
requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres
serveis. Aquest servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb
coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere.
- Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de
contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis.
Aquest servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb formació
específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, detecció de situacions de
violència masclista i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés
de recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.
Quart- El Consell Comarcal del Baix Ebre disposarà l’espai físic on s’ha de prestar el Servei
d’informació i atenció a les dones en un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe
per a les dones usuàries amb un o més espais privats per tal de garantir la confidencialitat en
l’atenció de les dones usuàries.
Cinquè- Atès el caràcter itinerant del servei, les dones usuàries poden utilitzar les instal·lacions
ubicades al Consell Comarcal del Baix Ebre o adreçar-se bé a l’Ajuntament en l’horari i
freqüència establert per les professionals, per la qual cosa l’Ajuntament de ________________
haurà de disposar d’un espai apropiat per atendre les usuàries del servei garantint, en la
mesura que sigui possible, la confidencialitat.
Sisè- L’Ajuntament de ___________aportarà la quantitat de ______€ per pla prestació del
servei durant l’any 2019. No obstant això, la durada del servei pot veure’s afectada per la
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manca de finançament suficient per mantenir el servei fins aquesta data. El pagament
s’efectuarà abans del dia 15 d’octubre de 2019 i podrà fer-se efectiu mitjançant compensació
econòmica de deutes entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament per a la qual cosa
ambdues parts manifestaran el seu consentiment.
Setè- La vigència d’aquest conveni s’estableix fins el dia 31 de desembre de 2019.
Vuitè- Són causes d’extinció d’aquest conveni:
- La finalització del termini de vigència. L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.
- L’ incompliment de les disposicions legals d’aplicació.
- El mutu acord de les parts.
Novè- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni
seran resoltes per acord de les part. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present encàrrec per duplicat i en el lloc i la
data expressats a l'encapçalament.
L’alcalde/essa – president/a
de l’Ajuntament de _______

La Presidenta del Consell Comarcal
del Baix Ebre

Segon- Aprovar la següent distribució de costos del SIAD per a l’exercici 2019:
DISTRIBUCIÓ COSTOS SIAD 2019

Habitants a
L’Aldea'
Aldover
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
el Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

1-1-17
4.211
842
369
6.887
3.334
721
3.270
11.499
567
2.884
8.084
879
1.188

Aportació 2019
1.831,99
366,31
160,53
2.996,18
1.450,45
313,67
1.422,61
5.002,62
246,67
1.254,68
3.516,93
382,41
516,84

44.735

19.461,90

Tercer. Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca per tal que, en el termini
dels 10 dies següents a la data de la notificació manifestin qualsevol al·legació al text
del conveni o a les seves aportacions. La signatura del conveni comportarà
l’acceptació de les seves condicions.
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PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, dels costos del servei del banc d’ajudes
tècniques, exercici 2019.
El PRODEP, Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia
personal i l’atenció a les persones amb dependències, és una iniciativa conjunta de la
conselleria de Salut i la d’Acció Social i Ciutadania, amb la finalitat d’organitzar l’atenció
a les persones en situació de dependència com una acció integrada entre els serveis
socials i els serveis sanitaris.
En la línia de promoció de l’autonomia que vol impulsar el PRODEP, decideix finançar
conjuntament amb l’Administració Local, l’accés dels ciutadans a l’assessorament
tècnic per a l’adaptació i millorar així la seva qualitat de vida.
Per aconseguir aquesta finalitat, es va dotar el Montsià d’un Banc d’Ajudes Tècniques
(BAT) l’any 2006 per tenir un nou recurs que engloba l’assessorament tècnic ofert pels
serveis d’una terapeuta ocupacional específic en adaptacions domiciliàries i que al
mateix temps ofereix les ajudes tècniques domiciliàries que no estan subvencionades,
ni pel departament de Salut ni pel d’Acció Social i Ciutadania, sobretot en els casos de
persones molt dependents.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 30 de desembre de 2016, va
aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell
Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte
“Promoció de l’autonomia personal: Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre
Aquest document, signat al mes de gener de 2017, estableix en la seva clàusula
tercera que la durada d’aquest conveni es fixa de l’1 de gener fins el 31 de desembre
de 2017 se’ns prejudici de la seva pròrroga anual prèvia revisió de les condicions
durant el darrer trimestre de l’any en curs amb efectes per a l’exercici següent, essent
el període màxim de vigència el 31 de desembre de 2020.
La clàusula segona del conveni estableix que el Consell Comarcal del Baix Ebre
efectuarà una aportació anual de 6.095,04.
Atès que anualment s’ha de procedir a la regularització econòmica signant el
corresponent annex d’actualització amb els diferents municipis de la comarca.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Servei a les Persones, i per unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar l’annex per a l’any 2019 al conveni signat entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del
Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció
a les persones amb dependències (PRODEP).
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT (Banc d’Ajudes
Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE
L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIES (ProdeP)
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El Ple del Consell, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2008, va aprovar el conveni de
col·laboració a signar amb els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del Programa
per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb
dependències (ProdeP).
Després que els diferents ajuntaments de la comarca signessin l’any 2008 els respectius convenis i atès
que aquest preveu que es prorrogarà anualment, de forma automàtica, llevat de denúncia expressa per
alguna de les parts signants, procedint-se a la signatura d’un annex d’actualització de dades.
D'acord amb el que disposa el conveni marc, l'Ajuntament de ......... accepta fer efectiva la quantitat de
____________________abans del dia 31 de desembre de 2019.
Si arriba aquesta data i no s’ha fet efectiu el pagament, l’Ajuntament de .......................... autoritza la
compensació del deute amb la comunicació prèvia a l’ajuntament del procés i del concepte al qual s’imputa
i la posterior comunicació, de la compensació produïda.
Totes les comunicacions derivades del compliment d’aquest annex es faran per escrit.

Tercer- Distribuir el cost total de l’actuació entre els ajuntaments del Baix Ebre d’acord
amb el següent repartiment.
CÀLCULS APORTACIÓ BAT 2019
01/01/2017

MUNICIPI
L’Aldea
Aldover
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta

TOTAL

HABITANTS
4.211,00
842,00
369,00
6.887,00
3.334,00
721,00
3.270,00
11.499,00
567,00
2.884,00
8.084,00
879,00
1.188,00
44.735,00

IMPORT 2019
573,74 €
114,72 €
50,28 €
938,34 €
454,25 €
98,23 €
445,53 €
1.566,71 €
77,25 €
392,94 €
1.101,43 €
119,76 €
161,86 €
6.095,04 €

Quart- - Notificar el present acord i annex als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre
que han signat el conveni de col·laboració per a la realització del BAT dins del
Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció
a les persones amb dependències (ProdeP) i facultar el President del Consell per a la
signatura de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord
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PUNT 7è.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores d’ajuts per urgència
social, exercici 2019.
La urgència social és la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual,
extraordinari i no previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic
d’atenció social. Té per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitat
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no
disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat
d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com
l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
Els ens locals han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per poder
atendre adequadament les prestacions d’urgència social (art. 30.4 de la Llei 13/2006),
que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa.
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa, per a l’exercici 2019 de la partida 231-48001 per atendre les urgències socials.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Servei a les Persones, i per unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per atendre situacions
d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2019, amb el text
annex.
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci
anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 124
del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que si no es
presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva
sense necessitat d’acord exprés.

PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la sol·licitud de subvenció
per al programa Referent de l’Ocupació Juvenil.
L’ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del
Programa Referent d'ocupació juvenil, regula les subvencions destinades a la posada
en marxa d'un Programa referent d'ocupació juvenil. L'objectiu principal del programa
és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al
sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal entre els
diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal d'oferir els recursos més
convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú, mitjançant
l'establiment d'unes unitats especialitzades en el territori.
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Les persones destinatàries del Programa referent d'ocupació juvenil són les persones
joves entre 16 i 29 anys i especialment aquelles persones més joves amb especial
dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d'assessorament i
acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o
ocupacional.
La RESOLUCIÓ TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria,
per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa
del Programa referent d'ocupació juvenil, regula els detalls de la sol·licitud.
El Consell Comarcal pretén desenvolupar programa mitjançant la contractació d’una
persona tècnica referent que ha de desenvolupar tasques d’intervenció directa,
d’informació, orientació i acompanyament als i les joves i dur a terme actuacions
desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o altres dispositius
sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament
impactin sobre una millor situació dels i les joves d’un territori
L’import econòmic màxim subvencionable per persona tècnica referent són 32.000,00
euros. L’inici de les actuacions es portaran a terme després de la resolució
d’atorgament, mitjançant la contractació de la persona tècnica referent.
D’acord amb l’Article 11.2 de la RESOLUCIÓ TSF/2881/2018, la data màxima de
contractació és el 31 de desembre de 2018, i la data màxima de finalització de l'acció
subvencionable és el 31 de desembre de 2019, aquesta inclosa.
Vista la normativa exposada, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat, dins el
termini establert, una sol·licitud de subvenció.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer, Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada pel Consell Comarcal del Baix
Ebre per acollir-se a les disposicions de l’ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades a la posada en marxa del Programa Referent d'ocupació juvenil, regula les
subvencions destinades a la posada en marxa d'un Programa referent d'ocupació
juvenil.
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.

PUNT 9è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció del
Programa Agència de Col·locació, línia 1, convocatòria 2018-2019.
L’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d'accions
d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en
col·laboració amb agències de col·locació preveu dues línies de subvencions a les
agències de col·locació: la línia 1, destinada als col·lectius indicats a la base 11.1 de
l'annex 1 de l'Ordre, i la línia 2, destinada als col·lectius de persones amb discapacitat
i/o malaltia mental previstos a la base 11.2 de l'annex 1 de la mateixa Ordre.
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D’acord amb la Base 11 de l’ Ordre TSF/310/2016 són persones destinatàries de les
subvencions de la línia 1, les persones desocupades i inscrites en el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades, que siguin
derivades per les oficines de Treball. En aquesta convocatòria i d’acord amb l’Article
5.1 de la RESOLUCIÓ TSF/2697/2018 el col·lectiu de persones destinatàries seran les
persones entre 31 i 60 anys inscrites i desocupades ininterrompudament més de 12
mesos
La RESOLUCIÓ TSF/2697/2018, de 8 de novembre, obre la convocatòria per a l'any
2018 en relació amb les actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per
a la inserció en el mercat de treball de persones en situació d'atur en col·laboració amb
agències de col·locació
El Consell Comarcal del BAIX Ebre ha previst desenvolupar:
Accions d’obligat compliment
a) Accions d’adscripció:
Entrevista inicial
Acció per la millora dels resultats
Comprovació de la disponibilitat
b) Accions d’intermediació laboral
Accions addicionals de caràcter voluntari
a) Accions de preparació d’entrevistes
b) Accions de seguiment presencials
c) Altres accions de millora d’ocupabilitat
El termini per a l'execució i el període d'elegibilitat de les accions subvencionables
previstes a l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, s'inicia en la data de resolució
d'atorgament i finalitza el 31 de desembre de 2019.
El projecte a desenvolupar preveu:
Persones participants: 40
Accions d’adscripció: 40 persones*250 € = 10.000 €
Previsió d’inserció: 25% 10 persones*1000 € = 10000 €
TOTAL SOL·LICITAT: 20.000 €
Per al desenvolupament del programa s’assignarà una persona tècnica tenint en
compte solament el finançament per Adscripció de les persones participants
sol·licitades, ja que és la part de finançament que podem garantir de manera segura si
ens és atorgada.
Accions d’adscripció: 40 persones*250 € = 10.000 €
L’objectiu d’aquest programa és la intermediació i la inserció de les persones que
formen part del col·lectiu definit en la convocatòria, fomentant la participació en
polítiques actives d’ocupació de les persones més desfavorides aturades de llarga
durada. La intermediació comporta la cerca d’ofertes adequades, la derivació de les
persones a les ofertes cercades, la preparació d’entrevistes de feina i la realització
d’accions per a la millora de les competències de les persones participants.
La subvenció sol·licitada es destinarà finançar les despeses d’una persona tècnica A2
a jornada parcial per dur a terme les accions descrites.
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Vista la normativa exposada, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat, dins el
termini establert, una sol·licitud de subvenció.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer, Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada pel Consell Comarcal del Baix
Ebre per acollir-se a les disposicions de l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la
realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de
persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 10è-. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga de justificacions
corresponents a l’anualitat 2018 del Conveni per a la coordinació, cooperació i
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals.
Amb data 13 de maig de 2016, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
President de la Diputació de Tarragona van signar el Conveni Marc de col·laboració i
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals. Aquest document preveu afavorir la prestació de les
competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos dels municipis i
entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització, en especial els
de menys capacitat econòmica.
El conveni estableix un seguit d’actuacions que duran a terme els consells comarcals
basats en els principis que guien el model d’assistència i de gestió dels serveis
adreçats als municipis i EMD que són la proximitat, la simplificació, la gestió eficient i la
no duplicitat. Concretant aquestes camps d’actuacions defineix les inversions en obres
i serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal per desenvolupar
en tres eixos, entre aquests l’eix d’inversió en infraestructures i béns municipals
destinats a l’ús general.
El conveni preveu que de forma excepcional les inversions les poden contractar i
executar directament els ens locals de la comarca, amb compliment dels requisits de
determinar dins el pla quines són aquestes inversions, explicar i fonamentar les raons
per les quals s’opta per aquesta via i assumir la responsabilitat d’exigir als ens locals el
compliment de les obligacions i dels terminis d’adjudicació i justificació determinats al
conveni signat.
En aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 23 de
febrer de 2018, va aprovar el Conveni a signar amb diferents ajuntaments i EMD per
regular l’atorgament d’una subvenció directa que s’ha de destinar únicament i
exclusivament a execució d’obres d’arranjament de camins de titularitat municipal.
Entre aquests ajuntaments figuren Deltebre i Roquetes. Aquests convenis es van
signar en data 5 de juliol de 2018 i 13 de juliol de 2018, respectivament.
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En la sessió plenària de data 30 de novembre de 208, es va acordar concedir la
pròrroga sol·licitada pels ajuntaments de Roquetes i de Deltebre per lliurar al Consell
Comarcal del Baix Ebre, abans del 31 de desembre de 2018, la documentació relativa
a l’execució de les actuacions.
Atès que està finalitzant el termini i es preveu que les actuacions es justificaran amb
posterioritat, per tal que el Consell Comarcal compleixi el contingut del conveni signat
amb la Diputació de Tarragona, és convenient sol·licitar una pròrroga per a la
justificació dels programa d’arranjament de camins municipals de l’exercici 2018.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Actuació sobre el Territori, i per unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una pròrroga de 6 mesos per presentar
les justificacions corresponents a l’exercici 2018 del compliment de les obligacions
derivades del Conveni Marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcal per a optimitzar la prestació dels serveis municipals,
signat amb data 13 de maig de 2016, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre i
el President de la Diputació de Tarragona.
Segon. Trametre aquest acord a la Diputació de Tarragona per a la seva efectivitat i
facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord
PUNT 11è.- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament de
Camarles per al servei de tècnic compartit.

El Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 és una eina per a la població jove
del nostre país la finalitat última de la qual és facilitar el procés d’emancipació juvenil i
fomentar el protagonisme i la participació de les persones joves en la construcció del
seu propi projecte de vida i la seva incidència en la societat.
El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per
assolir els objectius del pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del
moviment juvenil organitzat.
El món local té un paper destacat en el PNJCat, ja que, d’acord amb els principis de
proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats i
els projectes de la gent jove.
El món local està en contacte directe amb les persones joves i amb les seves
necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu
context immediat.
La concreció del PNJCat al territori, de la mà dels ens locals, són el projecte Territori i
el Pla d’acció territorial, que estableix els objectius i les prioritats de treball per als ens
locals, així com els òrgans de coordinació amb tots els agents implicats.
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Un dels elements clau és promoure que en el desplegament de professionals de
joventut en el territori es vetlli per l’equilibri territorial i es permeti que els ajuntaments
petits puguin disposar d’una persona tècnica de joventut, però, alhora, fer-ho donant
prioritat a l’eficiència, optimitzant els recursos i creant sinergies.
Una eina per assolir aquests objectius és el projecte Professional Compartit, que
consisteix en el fet que, sota el lideratge, la tutela, la coordinació, el seguiment i en el
marc de la infraestructura laboral administrativa dels consells comarcals, es contractin
professionals especialistes en matèria de joventut que prestin els seus serveis de
manera compartida en diversos ajuntaments l’abast o les característiques dels quals
fan que no tingui sentit que contractin personal tècnic propi.
L’Ajuntament de Camarles, fins ara, no havia disposat del servei proporcionat pel
Consell Comarcal i ha mostrat la seva voluntat de poder disposar de l’assistència d’un
tècnic de joventut i col·laborar econòmicament en les prestació d’aquest servei.
La fitxa 67 del vigent Programa d’Actuació Comarcal “servei tècnic compartit de
joventut” descriu aquest servei i defineix que consisteix en la contractació d’un tècnic
especialista en temes de joventut per tal que presti els seus serveis a aquells
ajuntaments de la comarca que no disposen de tècnic de joventut per falta de recursos
econòmics
Els objectius definits són:
- Implantar polítiques de joventut a la comarca segons les necessitats del territori.
- Fer que totes les polítiques de joventut puguin arribar a tots els municipis de la
comarca.
- Vetllar per les necessitats juvenils de la comarca.
- Treballar interinstitucional i interdepartamentalment entre les diferents àrees i
serveis del CC i d’altres agents relacionats amb el món juvenil.
- Establir mecanismes d’actuació perquè es duguin a terme unes bones polítiques
de joventut.
- Oferir suport tècnic a aquells ajuntaments de la comarca que no disposen de tècnic
de joventut.
- Que tots els municipis de la comarca elaboren el seu propi pla local de joventut i els
seus projectes per tal de portar a terme unes polítiques de joventut de qualitat a la
comarca
La fitxa preveu que els destinataris són els ajuntaments de la comarca i que es
finançarà amb aportacions de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments
destinataris
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i per unanimitat dels membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb l’Ajuntament de Camarles per a
desenvolupament del projecte de tècnic compartit de joventut durant el primer semestre
de 2019
Segon. Facultar la Presidenta del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 12è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni amb
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançament de redacció de documents
tècnic per a l’EDAR de Campredó.
El Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 és una eina per a la població jove
del nostre país la finalitat última de la qual és facilitar el procés d’emancipació juvenil i
fomentar el protagonisme i la participació de les persones joves en la construcció del
seu propi projecte de vida i la seva incidència en la societat.
El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per
assolir els objectius del pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del
moviment juvenil organitzat.
El món local té un paper destacat en el PNJCat, ja que, d’acord amb els principis de
proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats i
els projectes de la gent jove.
El món local està en contacte directe amb les persones joves i amb les seves
necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu
context immediat.
La concreció del PNJCat al territori, de la mà dels ens locals, són el projecte Territori i
el Pla d’acció territorial, que estableix els objectius i les prioritats de treball per als ens
locals, així com els òrgans de coordinació amb tots els agents implicats.
Un dels elements clau és promoure que en el desplegament de professionals de
joventut en el territori es vetlli per l’equilibri territorial i es permeti que els ajuntaments
petits puguin disposar d’una persona tècnica de joventut, però, alhora, fer-ho donant
prioritat a l’eficiència, optimitzant els recursos i creant sinergies.
Una eina per assolir aquests objectius és el projecte Professional Compartit, que
consisteix en el fet que, sota el lideratge, la tutela, la coordinació, el seguiment i en el
marc de la infraestructura laboral administrativa dels consells comarcals, es contractin
professionals especialistes en matèria de joventut que prestin els seus serveis de
manera compartida en diversos ajuntaments l’abast o les característiques dels quals
fan que no tingui sentit que contractin personal tècnic propi.
L’Ajuntament de Camarles, fins ara, no havia disposat del servei proporcionat pel
Consell Comarcal i ha mostrat la seva voluntat de poder disposar de l’assistència d’un
tècnic de joventut i col·laborar econòmicament en les prestació d’aquest servei.
La fitxa 67 del vigent Programa d’Actuació Comarcal “servei tècnic compartit de
joventut” descriu aquest servei i defineix que consisteix en la contractació d’un tècnic
especialista en temes de joventut per tal que presti els seus serveis a aquells
ajuntaments de la comarca que no disposen de tècnic de joventut per falta de recursos
econòmics
Els objectius definits són:
- Implantar polítiques de joventut a la comarca segons les necessitats del territori.
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- Fer que totes les polítiques de joventut puguin arribar a tots els municipis de la
comarca.
- Vetllar per les necessitats juvenils de la comarca.
- Treballar interinstitucional i interdepartamentalment entre les diferents àrees i serveis
del CC i d’altres agents relacionats amb el món juvenil.
- Establir mecanismes d’actuació perquè es duguin a terme unes bones polítiques de
joventut.
- Oferir suport tècnic a aquells ajuntaments de la comarca que no disposen de tècnic
de joventut.
- Que tots els municipis de la comarca elaboren el seu propi pla local de joventut i els
seus projectes per tal de portar a terme unes polítiques de joventut de qualitat a la
comarca
La fitxa preveu que els destinataris són els ajuntaments de la comarca i que es
finançarà amb aportacions de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments
destinataris
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
redacció del projecte constructiu de «Sanejament i depuració de Campredó» al tm de
Tortosa
Segon. Facultar la Presidenta del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 13è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni amb
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançament de redacció de documents
tècnic per a l’EDAR de Bítem.
L’Agència catalana de l’Aigua ha proposat al Consell Comarcal del Baix Ebre la
signatura d’un conveni per regular l’establiment del marc de col·laboració entre les
entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme el
finançament de la redacció del projecte «Sanejament i depuració de BÍTEM» inclosa
a dins l’actuació «Expedientes en curso pendientes de cerrar y actuaciones
programadas 2015», que ve recollida en el PHDHE vigent.
El pressupost estimat d’aquests treballs és de 56.000,00 € (IVA exclòs).
L’import màxim a finançar per l’ACA per a la redacció del projecte constructiu és de:
-

Redacció de projecte constructiu:
Direcció de projecte constructiu:

50.000,00 € (IVA exclòs).
6.000,00 € (IVA exclòs).

El CCBE en exercici de les atribucions conferides pel vigent Programa d’Actuació
Comarcal aprovat en sessió plenària de data 23 de març de 2018, el Consell
Comarcal del Baix Ebre pot dur a terme el servei i/o executar les obres per a la
Gestió global dels sistemes en sanejament en alta de la comarca (estacions
depuradores d’aigües residuals, col·lectors en alta, estacions de bombament i
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emissaris submarins) i gestió global de la inspecció, control i, si s’escau, sanció dels
abocaments d’aigües residuals efectuats pels establiments industrials a la xarxa de
clavegueram, d’acord amb les disposicions de la FITXA 67.
En aquest marc, el Consell Comarcal del baix Ebre considera necessari per a la
comarca dur a terme la redacció del projecte «Sanejament i depuració de BÍTEM»
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
redacció del projecte constructiu de «Sanejament i depuració de BÍTEM» al tm de
Tortosa
Segon. Facultar la Presidenta del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 14è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de signatura del conveni amb
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançament de redacció de documents
tècnic per a l’EDAR de Paüls.
L’Agència catalana de l’Aigua ha proposat al Consell Comarcal del Baix Ebre la
signatura d’un conveni per regular l’establiment del marc de col·laboració entre les
entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme el
finançament de la redacció del projecte «Sanejament i depuració de PAÜLS» inclosa a
dins l’actuació «Expedientes en curso pendientes de cerrar y actuaciones programadas
2015», que ve recollida en el PHDHE vigent.
El pressupost estimat d’aquests treballs és de 56.000,00 € (IVA exclòs).
L’import màxim a finançar per l’ACA per a la redacció del projecte constructiu és de:
-

Redacció de projecte constructiu:
Direcció de projecte constructiu:

50.000,00 € (IVA exclòs).
6.000,00 € (IVA exclòs).

El CCBE en exercici de les atribucions conferides pel vigent Programa d’Actuació
Comarcal aprovat en sessió plenària de data 23 de març de 2018, el Consell Comarcal
del Baix Ebre pot dur a terme el servei i/o executar les obres per a la Gestió global dels
sistemes en sanejament en alta de la comarca (estacions depuradores d’aigües
residuals, col·lectors en alta, estacions de bombament i emissaris submarins) i gestió
global de la inspecció, control i, si s’escau, sanció dels abocaments d’aigües residuals
efectuats pels establiments industrials a la xarxa de clavegueram, d’acord amb les
disposicions de la FITXA 67.
En aquest marc, el Consell Comarcal del baix Ebre considera necessari per a la
comarca dur a terme la redacció del projecte «Sanejament i depuració de PAULS»
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:

22

Primer. Aprovar el conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
redacció del projecte constructiu de «Sanejament i depuració de PAULS»
Segon. Facultar la Presidenta del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 15è.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança T6
reguladora de la taxa de serveis turístics.
Considerant que la tècnica comarcal de turisme va emetre informe sobre la necessitat
de modificar l’Ordenança T6 REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS TURISTICS
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del
PDECAT, els 8 consellers comarcals del grup d’ERC i el del conseller comarcal del PP,
i amb l’abstenció dels 5 consellers comarcals del grup del PSC i el del conseller
comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la MODIFICACIO ORDENANÇA T6 REGULADORA DE LA TAXA
DE SERVEIS TURISTICS amb la redacció que a continuació en annex es recull:
ORDENANÇA T6 REGULADORA DE LES TAXES DEL SERVEIS TURÍSTICS
Art. 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix
la taxa pels serveis turístics prestats Consell Comarcal del Baix Ebre
Constitueix el fet imposable:
- la projecció comercial de producte turístic
- la publicitat turística
- accés a l’espai museístic interactiu
- prestació de serveis turístic per part d’empreses
- utilització d’espais
Definició dels fets imposables
1- La projecció comercial de producte turístic d’entitats privades
Constitueix el fet imposable de la projecció comercial de producte turístic d’entitats privades i/o
empreses, la realització de tasques per part del Consell Comarcal del Baix Ebre per difondre activitats,
esdeveniments i / o serveis de contingut turístic, cultural i social de l’àmbit territorial de la comarca del
Baix Ebre o Terres de l’Ebre.

2- La publicitat turística
Constitueix el fet imposable de la difusió turística la publicació, per qualsevol mitjà del Consell
Comarcal del Baix Ebre d’activitats, esdeveniments i/o serveis de contingut turístic, cultural i social de
l’àmbit territorial de la comarca del Baix Ebre o Terres de l’Ebre.
Constitueix el fet imposable específic de publicitat en les taules gastronòmiques el fet d’incloure 4 plats
elaborats per un restaurant en aquests elements de difusió. La quota corresponent inclou la gravació
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de l’elaboració, muntatge, incorporació i difusió en les taules gastronòmiques i la traducció als idiomes
de difusió actuals
3- L’accés a l’espai museístic interactiu
Constitueix el fet imposable l’accés a l’espai museístic situat a la primera planta de l’edifici del Centre
d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre ubicat a l’illa urbana que conforma els carrers
Estació, Sant Miquel i Avinguda Esportiva de la població de Deltebre
4- La prestació de serveis turístic per part d’empreses
Constitueix el fet imposable de la prestació de serveis turístics per part d’empreses a particulars o
altres empreses que vinguin derivats dels serveis de turisme comarcals
5- La utilització d’espais
Constitueix el fet imposable la utilització dels espais interior i exterior del Centre d’innovació i
desenvolupament turístic del Baix Ebre ubicat a l’illa urbana que conforma els carrers Estació, Sant
Miquel i Avinguda Esportiva de la població de Deltebre.

Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa:
la projecció comercial de producte turístic
la publicitat turística
accés a l’espai museístic interactiu
prestació de serveis turístic
d’empreses
utilització d’espais

per

part

Entitats sense ànim de lucre, i empreses, ja
siguin persones físiques o jurídiques
Administracions públiques i empreses,
ja
siguin persones físiques o jurídiques
Persones físiques i jurídiques
Empreses, ja siguin persones físiques o
jurídiques
Entitats sense ànim de lucre, administracions
públiques i empreses, ja siguin persones
físiques o jurídiques

Art. 3. Vigència

La present ordenança entrarà en vigor des de la seva publicació i tindrà vigència fins que s'acordi la
seva modificació o derogació.
Art. 4. Infraccions i Sancions
En tot allò referent a les infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, en concret els articles 183 i següents, i les disposicions que la desenvolupin.
Art. 5. Disposició final
En el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa l’Ordenança número TP1
Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, recaptació i inspecció d’aquest Consell Comarcal i, en el seu
defecte, la Llei reguladora de les hisendes locals.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió celebrada el
28 de desembre de 2018, entrarà en vigor en el moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia de la seva publicació íntegra, romanent en vigor
fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.
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FET IMPOSABLE: PROJECCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTE TURÍSTIC –
FORMA DE PAGAMENT :
Modalitat: trimestral o anual
Sistema: domiciliació bancària
ACREDITACIÓ I CÒMPUT. Per al càlcul de la quota les empreses presentaran els documents de
liquidació de les quotes de la seguretat social dels treballadors d’un any natural anterior. El càlcul es
realitzarà sobre la mitjana anual de treballador. Les empreses de nova creació presentaran tots els
documents que disposin.
USUARI
Entitats sense ànim de lucre
Empreses d’ 1 a 5 treballadors
Empreses de 6 a 15 treballadors
Empreses de 16 a 50 treballadors
Empreses de més de 50 treballadors

BONIFICACIONS
Per pagament en la modalitat anual
Per ser usuari de la marca i logotip “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera”

QUOTA ANUAL
100,00
120,00
200,00
400,00
600,00

Percentatge
10 %
10 %

Les bonificacions podran ser acumulables

FET IMPOSABLE: ACCÉS A L’ESPAI MUSEÍSTIC INTERACTIU

FORMA DE PAGAMENT :
Modalitat: pagament previ a l’accés
Sistema: pagament efectiu / transferència bancària

USUARI
Individual amb guiatge major de 15 anys i menors de 65
Individual sense guiatge major de 15 anys i menors de 65
Individual entre 7 i 14 anys
Individual amb guiatge major de 65 anys
Individual sense guiatge major de 65 anys
Individual amb disminució reconeguda per organisme oficial competent
Individual amb carnet de família nombrosa o monoparental

QUOTA
INDIVIDUAL
3,00
2,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50

Grups escolars organitzats amb guiatge inclòs obligatori
Grups organitzats superior a 10 persones sense guiatge
Grups organitzats superior a 10 persones amb guiatge
Grups organitzats major de 65 anys superior a 10 persones amb guiatge
Grups organitzats major de 65 anys superior a 10 persones sense guiatge

1,50
2,00
2,50
1,50
1,00

EXEMPCIONS: Els dimecres a la tarda l’entrada serà gratuïta.
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FET IMPOSABLE: UTILITZACIÓ D’ESPAIS

FORMA DE PAGAMENT :
Modalitat: pagament previ a la utilització.
Sistema: transferència bancària.
QUOTA €
SETMANAL

QUOTA €
MENSUAL

90,00

300,00

900,00

20,00

55,00

200,00

600,00

Servei
addicional
d’accessibilitat
de
l’exterior als lavabos.

10,00

30,00

100,00

300,00

Servei addicional de
pantalla
exterior
i
megafonia.
Sala de formació
Sala Coworking

25,00

20,00
10,00

55,00
30,00

200,00
100,00

600,00
300,00

9

Aula de gastronomia
(*)

40,00

110,00

400,00

1.200,00

10

Aula gastronomia +
aula formació (*)
Sala
museogràfica
planta primera

50,00

140,00

500,00

1.500,00

NÚM
ÚS

ESPAI

1

QUOTA
ÚNICA

QUOTA
€ HORA

QUOTA
€
DIÀRIA

Espai d’exposicions i
esdeveniments
temporals.
Sala
Ramon Calvo

30,00

2

Espai exterior sense
serveis ni cadires

3

Espai exterior
cadires
Fins
unitats

4

Taules per a ús en
espai exterior.

5

6

amb
100

diària
60,00

4,00 €/U

7
8

11

12

Ampliació d’escenari

tempora
da alta
600,00
Dia
tempora
da baixa
400,00
dia
150,00

(*) Aquesta quota podrà estar incrementada per l’import de consum d’energia elèctrica d’acord amb
les disposicions del reglament intern d’utilització dels espais.
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BONIFICACIONS
Ajuntament de Deltebre en els usos 1, 2, 3, 4, 5 i 10
Per entitats sense finalitat de lucre, ajuntament de Deltebre en resta d’usos,
administracions públiques (excepte Ajuntament de Deltebre) i per la realització de
cursos de formació i/o promoció turística del territori
Quan el Consell Comarcal del Baix Ebre organitzi conjuntament amb una empresa
privada, una activitat al centre, no hi haurà preu de lloguer ja que serà considerat
com una col.laboració. La empresa haurà de col.locar els logos del CCBE i
d’Ebreterra de manera visible en totes les seves publicacions.

PENALITZACIONS
Fora de l’horari establert de funcionament del centre .
Per utilització dels espais en cap de setmana.

Percentatge
100 %
50 %

100%

Import
L’import de l’hora excedida
incrementat en un 20 %
L’import de la quota horària o
diària incrementada en un 10
%

Temporada alta: de Setmana Santa fins el 30 de setembre
Temporada baixa: la resta de l’any

FIANÇA PER EL LLOGUER DE QUALSEVOL DELS ESPAIS DEL CENTRE:
Per tal de cobrir l’import del cost de neteja de l’espai de la cuina, en cas que la instal.lació no es deixi
en les condicions de neteja òptimes, és obligatori deixar una fiança en dipòsit abans de la utilització de
les instal.lacions.
Aquest cost s’estima en 150€ que correspon a 10 hores de treball de una persona de neteja. Aquesta
fiança serà retornada quant l’espai de la cuina es deixi en condicions. En cas contrari s’utilitzarà per
pagar els serveis de neteja extres.
En el supòsit que el Consell Comarcal del Baix Ebre organitzi conjuntament amb una empresa privada,
una activitat al centre, aquesta no queda exempta del pagament de la fiança per la utilització de l’espai.
FET IMPOSABLE: PUBLICITAT TURÍSTICA

FORMA DE PAGAMENT :
Modalitat: pagament previ a la utilització
Sistema: transferència bancària

TIPUS DE DIFUSIÓ

Taules gastronòmiques

QUOTA
MENSUAL
TEMPORADA
ALTA
Quota única
700,00 €
60,00 €
80,00 €

QUOTA
MENSUAL
TEMPORADA
BAIXA

Banner a la web
40,00 €
Pantalla exterior
50,00 €
Publicitat en material imprès (*)
(*) Les quotes en la publicitat escrita es fixaran per resolució de presidència en funció del cost de
l’edició.
Temporada alta: de Setmana Santa fins el 30 de setembre
Temporada baixa: la resta de l’any
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BONIFICACIONS
Per sistemes d’inserció
Per contractació de dos sistemes de difusió
Per contractació de tres sistemes de difusió
Per usuari
Per entitats sense ànim de lucre
Per administracions públiques i empreses acreditades amb la
marca turística Terres de L’Ebre, Reserva de la Biosfera

Percentatge
20 % sobre el total dels serveis
30 % sobre el total dels serveis
50 %
50 %

Les dues tipologies de bonificació són acumulables.
FET IMPOSABLE: PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS PER PART D’EMPRESES

FORMA DE PAGAMENT :
- Modalitat: pagament previ a la utilització
Sistema: transferència bancària
-Visites guiades exteriors: 2 €/persona
Bonificació 30 % si són més de 10 persones

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Consell
Comarcal.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal per subscriure els documents
relacionats amb aquest assumpte.

PUNT 16è.- Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2019 i documents
annexos.
El Conseller comarcal de l’àrea de Governació, el Sr. Ferran Cid, exposa el pressupost
de l’exercici 2019
Un cop exposats els pressupost per a l’any 2019, realitzen un torn de paraula els
diferents portaveus dels grups comarcals
El primer en intervenir és el representant del grup comarcal del PP, el Sr. Segarra, que
diu que un cop haver consultat la despesa del capítol de personal, donarà suport als
pressupost comarcal, i agraeix la tasca feta pels tècnics.
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El segon en intervenir és el Sr. Jordan, representat del grup comarcal d’Entesa,
exposa que estan davant d’un pressupost consolidat d’uns 16 milions d’euros, en el
qual hi ha un increment d’un 4% respecte al de l’any 2018, i que incrementen les
partides en inversions i en personal.
Continua el Sr. Jordan dient que el seu grup valora positivament totes aquetes partides
que han incrementat la promoció econòmica i els serveis socials a la comarca, tot i que
aquestes partides són subvencions finalistes que reben de la Generalitat de Catalunya,
unes subvencions que són d’àmbit general a tota Catalunya, i que hauríem de ser
capaços de fer l’esforç per tal que hi hagués uns discriminació positiva envers a
comarques com la nostra, recordo que la comarca del Baix Ebre és una comarca on
l’índex d’atur i de pobresa són més elevades, i que estem patint una pèrdua de
població important.
En el tema d’inversions, veiem positiu el projecte de via verda entre el Carrilet de
Tortosa fins a Deltebre, però veiem que no s’ha incorporat l’edifici d’ampliar la seu del
consell comarcal i donar més serveis als usuaris, un projecte que se’ns va presentar
per l’actual equip de govern i que no esta incorporat als pressupostos presentats.
Una altra partida insuficient que veien es la poca partida que hi ha destinada per a la
millora i manteniment de l’actual via verda, així com a altres àrees que el consell té
competències com la de cultura.
El Sr. Jordan valora negativament dos aspectes importants, el primer, és l’elaboració
del pressupost, on no hi ha hagut un calendari clar, on primer s’ha presentat el
pressupost al Consell d’Alcaldes, on hi ha grups que no estem representats, i
posteriorment se’ns ha donat a la resta de grups comarcals, i que no s’han incorporat
cap de les propostes presentades pel nostre grup. El segon punt important es que no
s’ha acceptat la demanda de la majoria de treballadores i treballadors del consell
comarcal de tornar a realitzar la jornada de 35 hores que permet la llei, i que no s’està
realitzant per manca de voluntat política, ja que fa poques setmanes que s’ha aprovat
a la comarca del Montsià.
La Presidenta, la Sra. Zaragoza li respon al Sr Jordan, que l’ampliació del consell s’ha
retirat ja que la subvenció que ens han atorgat l’hem destinat ja que ho creiem prioritari
a la via verda entre Tortosa i Deltebre, ja que creiem que beneficia millor
econòmicament a la comarca.
Del fet sobre els terminis de la presentació del pressupost, un dels fets que ha dificultat
més el pressupost ha estat per la baixa d’una tècnica de l’àrea de Governació, però el
pressupost s’ha presentat dintre del termini establert, i li assegura que el pressupost es
va enviar abans als portaveus comarcals que es presentes al consell d’alcaldes de la
comarca.
Referent a l’assumpte de les 35 hores que demanda el personal del consell, és un
tema que no esta tancat, esta en negociació, i que durant el mes de gener tornarem a
posar damunt de la taula, ja que és l’únic punt que queda pendent de negociar del
conveni, desconeix si ho ha aprovat al Consell Comarcal del Montsià, però li diu que a
la Diputació de Tarragona estan fent 37,5 hores actualment.
I per finalitzar la resposta al Sr. Jordan, li diu que no li consta que el seu grup hagi
presentat cap proposta per al pressupost.
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A continuació el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, exposa el següent:
Els avenço que el nostre vot als pressupostos que ens presenta el govern comarcal per
a 2019 serà negatiu.
Però que consti que nosaltres, el Grup Comarcal dels i les Socialistes, volíem votar a
favor del pressupost del Consell Comarcal per al 2019.
I volíem votar a favor perquè nosaltres apostem pels grans acords de territori, pel que
representa el Consell Comarcal del Baix Ebre.
I perquè creiem que un bon pressupost suposa un gran acord de territori, un bon
pressupost ha d’estar consensuat amb totes les forces polítiques, un bon pressupost
ha de respondre a les necessitats de la ciutadania, plural i diversa, de tots i totes .
I també volíem votar a favor perquè sabem el que és governar aquest ens, tal i com
vam fer al llarg de tres anys, fins que els Republicans van trair la nostra confiança i,
amb una deslleialtat sense precedents, van trencar de manera injusta el pacte de
govern, emparant-se en temes purament ideològics, justament d’això ahir va fer 1 any.
Nosaltres ara podríem fer el mateix, però que consti que el nostre vot no serà contrari
per un tema ideològic, no.
Nosaltres no farem el que vostès ja han fet alguna vegada senyors del PdCAT. No els
hi votarem en contra perquè vostès són independentistes i natros no ho som, perquè,
juntament amb els Republicans i la CUP, vostès han conduit a Catalunya a l’actual
situació de crispació i divisió, d’aturada i d’inactivitat, de desgovern a Catalunya.
Nosaltres podríem fer el mateix que vostès van fer el 24 de novembre de 2017, quan
vostè mateix Sr. Ferré va reconèixer que el pressupost era bo i correcte i realista i
responia a les necessitats de l’ens comarcal i de la comarca, però que no podien votar
a favor pel posicionament dels nostre partit respecte a la situació que pateix Catalunya
des de fa anys. Una vegada més, excuses per excloure’ns de la vida pública i per fugir
d’estudi.
Nosaltres podríem votar en contra del seu pressupost per al 2019 dient que són vostès
els que han portat Catalunya a una situació de crispació i d’enfrontament. Situació que
nosaltres els socialistes patim sovint. Que han portat a Catalunya a un carreró sense
sortida, fent de la política el problema en compte que la política sigui la solució al
problema, i han estat vostès qui ho han fet. I ara, molts de vostès no saben o com
recular, o com donar-li la culpa a l’altre, perquè entre vostès, els independentistes,
estan a matar, PdCat, Republicans, Junts per Catalunya, CUP, i tots els seus satèl·lits.
Ho podríem fer-ho, però no, no ho farem. Nosaltres no ho farem així, nosaltres som un
grup responsable, estem aquí per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes del Baix
Ebre, per millorar la nostra comarca, que és del que hem de parlar, del Baix Ebre.
Nosaltres votarem en contra perquè:
Vam fer propostes per millorar, però vostès no n’han fet cas de les nostres propostes.
A diferència del que vam fer quan governàvem, com molt bé sap el seu portaveu, el Sr.
Killian Franch, nosaltres vam estudiar i incorporar les seves propostes al pressupost, i
tot i així, ens el van votar en contra!
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Vostè, Sra. Presidenta, en una reunió d’un quart d’hora, vint minuts abans de
dictaminar el pressupost, una reunió que quasi bé va ser un monòleg seu, perquè no
es va interessar ni tant sol per saber quina era la intenció i contingut de les nostres
propostes, ens va dir que:
No, perquè ja ho fan, cosa incerta, o bé que s’estudiaran durant el 2019 i poden fer
modificacions pressupostàries i fer-les poc a cop i parlar-ne durant l’any, vaja
compromís!, o bé perquè no són competències seues, o bé perquè allò que
demanàvem no respon a la línea del govern, cosa real i absolutament certa i
respectable.
Perquè les nostres propostes eren poques però vetllaven per tots els pobles de la
comarca invertint en millores en tots, no només centrant-nos en una part de la
comarca, la sud, i ni tan sols van voler negociar ni contrastat criteris, i eren les
següents:
Nosaltres proposàvem respecte a les inversions, inversió en l’adquisició de més
vehicles de transport adaptat per tal de que les rutes d’aquest transport adaptat
redueixin el seu horari. inversió en l’adquisició de vehicles elèctrics per a tasques de
manteniment de la Via Verda. increment de la inversió en el manteniment de la Via
Verda. increment d’inversió en la millora de la senyalització de la Via Verda,
rehabilitació de l’edifici annex a l’estació de Benifallet, a la Via Verda, i implementació
del Centre d’Interpretació de la Via Verda a dit edifici. millora dels accessos a l’estació
de Benifallet de la Via Verda i des de la carretera C-12. creació d’àrees d’esbarjo i
picnic a l’entorn de l’estació d’Aldover a la Via Verda, identificació, musealització i
posada en valor d’elements puntuals i singulars a la Via Verda, corresponents a l’època
de la seva construcció.
I respecte a la despesa ordinària, foment i dinamització de la Via Verda amb
actuacions i activitats específiques, increment de les partides destinades a activitats
pròpies promoció cultural, increment de l’aportació a l’Arxiu Històric Comarcal del Baix
Ebre per activitats culturals, dotació de personal tècnic per reimpulsar el Centre Ebre
Terra
De les seues respostes es va notar una absoluta improvisació, després que ho tenien
des del 5 d’octubre a les seus mans, i lo que és pitjor per a mi, un gran
desconeixement de l’ens Comarcal, i a tall d’exemple li diré, Sra. Presidenta, que:
vostè no em pot dir que ja s’inverteixen 40.000 € en l’Arxiu Històric, quan sap que
aquesta és una subvenció per gestionar la competència delegada per part de la
Generalitat, i per tant no és cap increment, com jo li demanava, de la partida.
O que s’estudiarà la viabilitat de la rehabilitació de l’edifici annex de l’estació de
Benifallet quan el Consell Comarcal ja té des de fa anys un projecte per dur a terme.
Que, per cert, el va fer seu partit quan governava i estava finançat pel PUOSC, i va
decaure quan la generalitat de Catalunya va enretirar de cop el finançament del
PUOSC.
No sé si és per manca d’interès o de voluntat d’entesa cap als grups de l’oposició, o bé
poder perquè no té prou temps per dedicar-hi entre l’alcaldia de Camarles i la
presidència del Consell Comarcal.
A més cal afegir manca de Transparència en la tramitació del seu pressupost, sense el
corresponent calendari adequat
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Estem aprovant el pressupost a data 28 de desembre. Això és reflex d’una nefasta
planificació que farà que a data 1 de gener el pressupost no estigui habilitat.
Els recordo que amb el nostre govern, el pressupost es va aprovar el mes de
novembre, concretament el 24 de novembre de 2017 i el pressupost va poder
començar a executar-se el gener de 2018, una altra cosa és que vostès hagin treballat
o no per tirar-ho endavant.
Només van fixar la data del ple de Pressupostos, el dia 21 de desembre, això si, amb
l’antelació suficient acordada en junta de Portaveus, però ni això han complert, ja que,
després, unilateralment, canvien la data a avui amb un acte irresponsable amb l’excusa
de la fallida aturada de país del dia 21.
De la resta de calendari, res més se’n sap. Això si, es dóna compte al Consell
d’Alcaldes sense la corresponent informació prèvia a la Comissió Informativa de
Governació, fet absolutament inadequat, i davant d’això es veu obligada, Sra.
Presidenta, a convocar una comissió extraordinària al cap d’una setmana i, tal i com he
dit abans, després es reuneix amb el nostre grup 20 minuts abans de dictaminar, per
dir-nos que no a les nostres propostes presentades el mes d’octubre.
La conclusió és que no s’ha visualitzat un treball per part del govern comarcal, ni
tampoc la voluntat d’informació, transparència i consens que hauria de primar en el
procés d’execució del pressupost de l’ens comarcal.
I no s’hi valen excuses de mal pagador, ja que la responsabilitat d’això és absolutament
política i gens tècnica.
Creiem que el seu pressupost per 2019 no respon a la realitat de l’ens i no és creïble
Havent analitzat el pressupost aprovat de 2018, l’estat d’execució a data 31/10/2018 i
el projecte de pressupost que ens presenten, Sra. Presidenta, jo si que faig els deures i
li puc assegurar que aquest pressupost no es pot aprovar.
I no es pot aprovar perquè no s’ha creat al capítol 5 la preceptiva partida corresponent
al Fons de Contingència, per la qual cosa no podrà aplicar l’increment salarial al
personal de la casa del 0,25% segons l’acord regulador de 25 de març de 2018. És que
no pensa pagar al personal allò que és de llei?
Continuo, les dotacions corresponents a les despeses de personal no contemplen
possibles variacions que puguin ocasionar l’acord regulador de les condicions de treball
que està en fase de negociació. Que per cert, després d’un any encara no han estat
capaços de tancar els serrells quan tothom sabem que feia falta molt poc.
No s’han tingut en compte tampoc les variacions derivades de la valoració de llocs de
treball que s’estan realitzant. Valoració que s’hagués pogut encarregar a principi d’any,
cosa que no s’ha fet fins fa poc.
Tal i com he pogut comprovar amb l’estat d’execució del pressupost, les partides
corresponents a despeses de funcionament de la Corporació estan per sota de la
despesa real de l’exercici de 2018. Aquelles despeses no productives, com ara consum
elèctric, etc. són clarament insuficients. I posarem alguns exemples:
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La partida de manteniment de maquinària i instal·lacions, que ja supera els 13.000 €
continua amb 8.200 €. 5.000 € de més i mantenen la partida.
El mateix passa amb reparacions d’equips informàtics, que ja supera l’import inicial en
10.000 € i resta igual, amb 32.000 € quan ja porten gastats 42.000 €.
O el material d’oficina no inventariable, que ja sobrepassa en més de 500 € l’import de
la partida de 4.000 € i al 2019 vostès el redueixen a 3.000 €.
L’energia elèctrica s’incrementa de 22.000 € a 24.000 € però ja s’han gastat més de
25.000 €.
Igual que les comunicacions telefòniques, que ja sobrepassen àmpliament els 26.000
€, 4.000 € més i ara proposen 24.000 €, només 1.400 € més.
Això només són alguns del exemples, dels molts que podríem dir-los que aquest
pressupost no és creïble. Que no ens el creiem.
I pel que fa als ingressos, aquest pressupost, a diferència del de l’any passat,
contempla un endeutament per finançar aquella part de les inversions que vostès no
s’han preocupat d’aconseguir finançament. El 50% de la inversió de la Via Verda del
Carrilet, que si que és cert que s’ha demanat subvenció al fons FEDER, però que si no
arriba suposarà un endeutament de 264.000 €. Per tant, ens endeutem. I ara en
parlarem de l’endeutament.
I per acabar, el pressupost de Baix Ebre Innova que es porta a aprovació no és el que
va aprovar el Consell d’Administració, i hi ha inversions que no tenen el seu reflex en el
pressupost consolidat. Jo ja vaig dir-ho al Consell d’Administració que eren els
consellers i conselleres del govern els que haurien de treballar i fer entendre al govern
del Consell les necessitats de Baix Ebre Innova, cosa que veig que no s’ha treballat.
I tot això a tall d’exemple, no entrarem més perquè ja queda demostrada la manca de
gestió ordinària del govern de l’ens comarcal.
I diem que no és creïble perquè ho han demostrat amb la gestió del pressupost
2018 a diferència de la bona herència que vam deixar en lla gestió del pressupost
2017 el govern de progrés Republicans – Socialistes, vostès no han estat capaços
gestionar amb un control exhaustiu de les despeses ordinàries de funcionament
productives tal com hem vist en l’anàlisi que acabo de fer.
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Ara, com podem creure que aquest pressupost és realista si, tal com hem vist al 2018?:
No controlen les despeses, i menys davant d’un increment de personal degut a més
serveis.
El pressupost de 2018 contemplava la inversió per implantar l’administració electrònica
i, tal i com hem pogut comprovar les despeses ordinàries, contràriament,
s’incrementen, lo que vol dir una manca de gestió eficient dels recursos ordinaris.
No han estat capaços d’encarregar a temps la valoració dels llocs de treball,
compromís imprescindible davant dels treballadors de l’ens comarcal. Tot i poder fer-ho
des de l’1 de gener, i ho han fet al darrer trimestre de l’any.
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No han estat capaços de tancar l’acord regulador de les condicions de treball amb tot
un any, quan només feia falta tancar uns serrells. I no només això, sinó que els
treballadors, majoritàriament, l’han votat en contra per la seva manca de voluntat
política de donar allò que per llei es pot donar, que és el retorn a les 35 hores
setmanals de treball. I que vull recordar que es pot fer gràcies a una bona execució i
liquidació del pressupost de 2017, condició imprescindible per poder dur-la a terme.
Finalment, ja que hem dit que parlaríem de l’endeutament, i com ens hem de creure
aquest pressupost quan, després de tot el que acabo d’explicar, pretenen endeutar-se
en 264.000 € i només preveuen una amortització de 50.000 €.
Si fem memòria, la previsió del 2018 era de 93.000 €, però és que, tal i com es va
veure a la liquidació del pressupost de 2017, hi havia una previsió al voltant de 150.000
€ que al final van ser de més de 200.000 € i, amb tot, sense tindre que executar un
préstec previst de 117.000 €. I amb aquesta bona herència vam plantejar un
pressupost realista per al 2018, tal com vostès van reconèixer, i que vostès no han
estat capaços de gestionar correctament. Ja en parlarem a l’hora de la liquidació.
Vostès em volen dir que, després de tot lo que hem vist, podran garantir la despesa
ordinària de funcionament de l’ens comarcal i podran amortitzar 50.000 €?
I per acabar, si bé és cert que el Consell Comarcal és un ens amb un pressupost
gairebé totalment finalista, amb una correcta i adequada gestió i aplicant polítiques per
obtenir recursos, de contenció i d’optimització de la despesa, es pot prestar un gran
servei a la ciutadania de la comarca, en definitiva amb treball, treball i més treball es
pot fer una bona gestió tal i com hem fet els i les socialistes.
En canvi, el pressupost que vostès presenten no respon a aquests objectius i, per tant,
per tot l’exposat anteriorment, el nostre vot serà contrari al pressupost de 2019.
I si em permeten, una darrera reflexió als Republicans, senyors del Partit Republicà
vostès van escollir uns altres companys de viatge, però com diu la dita castellana
“¿para este viaje hacían falta tantas alforjas?”
El Sr. Cid, li respon al senyor roig, que li sap greu aquestes critiques perquè han
governat junts i han compartit l’elaboració d’alguns pressupostos, i què com bé sap el
pressupost comarcal no és tant dificultós d’elaborar com potser el d’un municipi, ja que
majoritàriament són subvencions que reben d’altres administracions i el consell
comarcal distribueix en les diferents activitats que realitza.
Hi ha altres punts que ja són de voluntat política i que per això hi ha governs de
diferents partits polítics i aquests són els que encaminen el pressupost cap a un lloc o
cap a un altres, en aquest hem cregut oportú destinar una despesa important a la
despesa de la via verda entre Tortosa i Deltebre.
En el seu torn de paraula, el Sr. Adell, portaveu del grup comarcal d’ERC, diu que per
tot l’exposat pel conseller de governació, el Sr. Cid, el seu vot serà favorable, afegeix
que aquest pressupost incorpora projectes importants i que esperen que siguin realitat.
Seguidament intervé el portaveu del grup comarcal del PDECAT, el Sr. Franch, que
diu que el seu grup votarà favorablement al pressupost presentat.
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En el torn de replica, intervé el Sr. Roig, respon a les paraules del conseller de
governació el Sr. Cid, i li diu que evidentment el govern marca els criteris polítics del
pressupost, però el que han notat a faltar a estat haver pogut contrastar la voluntat
política amb el seu grup, ja que la seva predisposició a l’acord hi era.
Afegeix el Sr. Roig, que com bé ha dit el Sr. Cid, van ser companys de govern durant
un temps, cosa que demostra que l’acord hagués pogut ser possible per arribar a
acordar el pressupost comarcal com van fer en l’etapa de govern.
Un cop acabades totes les intervencions els consellers i conselleres comarcals voten
el punt 16è de l’ordre del dia, referent a la proposta de pressupost comarcal per a l’any
2019.
Examinat l'expedient instruït en virtut de l'aprovació del Pressupost Consolidat de la
Corporació per a l'exercici econòmic del 2019 amb els documents que l'integren, així
com les seves bases d'execució i la plantilla de personal de l'Entitat.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb subjecció a les
disposicions vigents.
Vist i conegut el contingut dels informes de l’interventor acctal. de data 21 de desembre
de 2018.
Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària de data 21 de desembre de 2018 del que es desprèn que la situació és
de superàvit
Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de la Regla de despesa de data
21 de desembre de 2018 del que es desprèn que la situació és de compliment.
D'acord amb el que disposa el títol VI, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i el RD 500/90,
de 20 d'abril, que desenvolupa l'esmentat títol en referència al contingut i aprovació
dels pressupostos de les entitats locals i la Llei Reguladora de les Bases del Règim
Local, la Comissió Informativa Comarcal d'Afers Interns, dictamina favorablement
l’expedient i proposa al Ple del Consell
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del
PDECAT, els dels 8 consellers comarcals del grup d’ERC i el del conseller comarcal
del PP, i amb el vot en contra dels 5 consellers comarcals del PSC i el del conseller
comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Consolidat del Consell Comarcal del Baix
Ebre per a l'exercici econòmic de 2019, anivellat en ingressos i despeses en la
quantitat de 17.120.076,19 € (disset milions cent vint mil setanta-sis euros i dinou
cèntims) i d'acord amb el següent detall per capítols:
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PRESSUPOST COMARCAL 2019
Capítol

3
4
5
7
9

Denominació
INGRESSOS
A.- OPERACIONS CORRENTS
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
B.- OPERACIONS DE CAPITAL
Transferències de capital
Passius Financers
TOTAL INGRESSOS

Consignació

183.150,00
15.992.312,32
22.391,04
657.513,92
264.708,91
17.120.076,19

DESPESES
1
2
3
4
5
6
7
9

A.- OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Compra de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
B.- OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
TOTAL DESPESES

5.373.129,80
9.923.024,46
11.975,00
832.724,10
0,00
833.417,83
95.805,00
50.000,00
17.120.076,19

El Pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre queda integrat per:
a.
El Pressupost del Consell Comarcal per import de 16.855.118,69 € en despeses i en
ingressos.
b.
El Pressupost de la societat Baix Ebre Innova, SL per import de 272.957,50 € en
despeses i ingressos.

Segon.- Aprovar les bases d’execució de l’esmentat pressupost general, així com la
plantilla del personal d’aquest Consell Comarcal del Baix Ebre que comprèn tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
Tercer.- Exposar al públic l’aprovació inicial del pressupost, mitjançant un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler de la Corporació, per un període
de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple d'aquest Consell Comarcal. Si s'acaba l'esmentat termini
sense presentar-se reclamacions s'entendrà com a definitivament aprovat, sense
necessitat d'un nou acord plenari.
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PUNT 17è.- Moció d’Entesa en defensa dels parcs de bombers de Tortosa i les
Terres de l’Ebre.
Presenta aquesta moció el Sr. Jordan com a representant del grup comarcal d’Entesa,
grup que ha presentat la moció.
Seguidament intervé el portaveu del grup comarcal del PSC, el Sr. Roig, que diu el
següent:
Vagi per avançat que votarem a favor de la seva proposta, i votarem a favor però
lamentem que no hagin fet extensiva la moció també als Mossos d’Esquadra, perquè
estem totalment d’acord en què la situació de radical manca de recursos humans ha
generat un clar excés de càrrega de feina, i provoca també un veritable risc per la
integritat física dels i les agents.
De fet, el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de desembre una moció
socialista que reclamava millores en les condicions laborals dels cossos de bombers i
Mossos d’Esquadra, així com que es recuperin els drets perduts al llarg dels últims
anys de retallades des del 2010 amb els governs de CiU i els seus socis.
La moció demana elaborar plans de xoc per començar a revertir la greu situació de
mancances d’ambdós cossos, i dotar-los amb les corresponents partides econòmiques,
garantint que aquest pla de xoc es realitzi com a màxim en 2 anys i es comenci a
treballar immediatament.
Al mateix temps, el text insta el Govern a rebutjar qualsevol intent d'instrumentalitzar
els funcionaris i els agents del Cos de Mossos d'Esquadra, que han de restar sempre
al marge de tota controvèrsia ideològica i política i al servei de tota la ciutadania, dins
dels marges establerts per l'ordenament jurídic democràtic en el seu conjunt.
El cos de bombers ho estava avisant de fa temps, com vostè també diu a la moció. Es
troben des de fa uns anys en una situació extrema per poder cobrir els diferents serveis
ordinaris que representen el dia a dia.
El Govern de la Generalitat, els successius governs de la Generalitat, estan fent que es
trobi la seguretat i les emergències en general, en una fase de caiguda lliure i liquidació
molt perillosa, i que pot acabar posant en perill els propis servidors públics i fins i tot la
pròpia ciutadania.
Això s’ha d’acabar. La moció ve donada per la total inacció, per la situació de
desmotivació i d’impotència d’unes plantilles desesperades, però també per fets i
paraules dels responsables polítics que tenen la competència de l’alta direcció de la
seguretat a Catalunya.
Els i les socialistes sempre hem defensat l’excel·lent tasca que fan els bombers, també
a les comarques tarragonines, i sempre hem reivindicat que se’ls dotés amb més
personal, millors retribucions, més vehicles i millores estructurals a casernes i parcs de
bombers.
Seguidament intervé el Sr. Adell, com a portaveu del grup comarcal d’ERC, que
anuncia que el seu grup s’abstindrà en la votació, argumentant que el Parlament ja
està treballant per solucionar els problemes que esmena la moció presentada pel grup
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d’Entesa. Afegeix que esta d’acord amb els problemes que planteja la moció, així com
la manca de finançament a la Generalitat de Catalunya, espera que es pugui
desenvolupar ben aviat el Pla Estratègic per poder solucionar aquest problema ben
aviat
Per finalitzar el primer torn de paraula, intervé el portaveu del grup comarcal del
PDECAT, el Sr. Franch, que diu el següent:
El cos de Bombers és altament professionalitzat i capaç de resoldre la difícil situació
que han hagut de viure aquests anys, també ha vist reduïts els seus efectius
dràsticament, després de 8 anys seguits sense noves convocatòries, passant de 2.610
bombers al 2010 fins a 2.356, al 2018. Tot al contrari que a la majoria de col·lectius de
treballadors públics, el cos de Bombers funcionaris NO pot incorporar interins. Cal un
període de selecció i formació prèvia de dos anys de duració, d’aquesta mancança
d’efectius, fins ara, es cobreix amb la realització d’hores extres i com a mesura de
pressió en la negociació laboral, els sindicats han demanat no fer hores extres, acció
que està generant la situació de reducció d’efectius als parcs de Bombers.
La crisi també va afectar de ple la renovació de vehicles i equipaments del cos de
Bombers, Des del passat juny, el Departament d’Interior està treballant intensament
per revertir aquesta situació. En una sèrie de millores de propostes laborals com són el
diàleg constant amb els representants dels treballadors. S’han realitzat 10 reunions del
Grup de Treball de negociació de l’Acord per a la millora de les condicions laborals,
Proposta de 250 noves places en els propers 4 anys, aconseguint 1.000 nous efectius.
Proposta de cobertura per promoció interna de diverses categories: 216 places de
caporal, 98 places de sergent, 100 places d’oficial, 25 places de sotsinspector i 7
places d’inspector. Derogació, a proposta sindical, del Decret 74/2014 de jornada i
horari del Cos de Bombers, que obliga a treballar 102 hores més l’any als Bombers, a
canvi de 1.700€. Es proposa mantenir la jornada anual de 1.688 hores per als propers
3 anys amb el compromís d’assolir les 1.640 hores anuals el 2023. Es proposa la
realització voluntària de jornades addicionals a la jornada obligatòria, en 3 trams a
escollir per cada treballador, amb una retribució per hora addicional d’un 17% sobre
l’hora ordinària. Millora de la retribució de les hores extraordinàries, la carrera
professional o la reactivació de la comissió de segona activitat, entre d’altres.
Millores de les condicions d’equipaments i instal·lacions, i tot i que aquests no siguin
àmbits d’inclusió en l’acord de les condicions de treball, Interior acompanya aquesta
proposta amb el compromís d’adequació i renovació del vestuari, el parc mòbil, els
equipaments i la realització d’obres en infraestructures.
Des del passat mes de juny, i malgrat les conseqüències del 155 i del tancament de
caixa efectuat després de l’estiu, el Departament d’Interior ha destinat 5’3 milions a
renovar equipaments, adquirint 800 màscares, equipament de rescat urbà, equipament
de salvament aquàtic, compra de càmeres termogràfiques, 1.000 mànegues, vestuari
de campanya forestal i Caputxes de rescat.
Properament es licitaran en el 2019 per a l’adquisició de nou material, per un import de
34 milions d’€, 92 camions BRP, guants i botes, material d’excarceració, equips ERA,
nou vestuari per a tota la plantilla, ampolles d’aire i càmeres tèrmiques
Es faran millores i renovacions d’insta·lacions i parcs de bombers, prioritzant
especialment els més afectats per la manca d’inversió provocada per la crisi
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Per tots aquests motius el seu grup també s’abstindrà en la votació de la moció.
En el torn de replica, el Sr. Jordan agraeix als grups que han votat a favor, així com
també als dos grups que s’han abstingut, ja que fan possible l’aprovació d’aquesta
moció, tot i que en resposta a les paraules del Sr. Franch, vol afegir que totes
aquestes millores que ell ha dit, exposa que fa temps que se senten, i que de moment
són promeses, i falta que s’acabin complint.
Exposa que a Tortosa, en aquests moments, només hi ha 3 de les 5 persones que
hauria d’haver-hi.
Afegeix el Sr. Jordan, que la Generalitat encara no ha aprovat els pressupostos, de fet,
encara ni els ha presentat, i que hi ha molts col·lectius a més dels bombers que estan
patint aquesta manca de recursos.
Diu que esta d’acord amb la manca de finançament que han dit, però que potser per
dos motius, un per un major finançament provinent de l’estat, però també podria venir
aquests majors ingressos per elevar impostos als més rics.
La Presidenta, la Sra. Zaragoza, li recorda a Jordan que l’abstenció dels grups ha estat
perquè la Generalitat ja esta realitzant actuacions per millorar aquesta situació, i que
comparteixen gran part de l’argumentari de la moció
Un cop acabat el debat, el plenari vota la següent moció:

En els darrers dies, els representants sindicals dels parcs de bombers de Tortosa i les
Terres de l’Ebre han tornat a denunciar públicament les mancances que tenen i
persisteixen des de fa anys.
Aquestes mancances estan relacionades amb la manca del mínim de personal que
estableix la llei, fet que provoca que els parcs de bombers de Tortosa i Amposta
estiguin sense el personal necessari i, fins i tot, que alguns parcs com els d’Ulldecona i
Ascó s’hagin vist obligats a tancar el servei en més d’una ocasió.
Paral·lelament a la manca de personal, els mateixos parcs de bombers tenen
mancances de material així com de vehicles mentre que el govern de la Generalitat, a
hores d’ara, encara no ha donat cap solució al respecte després de molt de temps de
reclamacions.
Atès que aquesta situació que s’està vivint porta molt de temps sense solucionar-se tal
i com estan denunciant públicament els diferents parcs de bombers i els seus
representants sindicals.
Atès que la comarca del Baix Ebre i les Terres de l’Ebre en el seu conjunt tenen una
superfície considerable i es necessita tenir uns parcs de bombers adequats
correctament per poder sufocar qualsevol perill d’incendi o emergència de manera
simultània.
Per tot l’exposat, després de conèixer Moció presentada pel grup d’Entesa al Consell
Comarcal del Baix Ebre, i amb els vots a favor dels 5 consellers comarcals del PSC, el
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del conseller comarcal d’Entesa i el del Conseller Comarcal del PP, i amb l’abstenció
dels 10 consellers comarcals del grup del PDECAT i dels 8 consellers comarcals del
grup d’ERC, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Instar al govern de la Generalitat a dotar de manera correcta amb el personal
necessari i tal com preveu la llei els parcs de bombers de les Terres de l’Ebre.
Segon. Instar al govern de la Generalitat a estudiar totes les demandes de material i
vehicles necessaris dels parcs de bombers de les Terres de l’Ebre i donar una resposta
en els propers dos mesos.
Tercer. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als representants sindicals dels bombers de Catalunya així com als parcs
de bombers de les Terres de l’Ebre.
PUNT 18è.- Propostes d’urgència.
No se’n presenten.
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
El Sr. Ferran Cid exposa que s’ha presentat el llibre Serra de Cardó que s’ha
subvencionat per un ajut rebut del Consorci de Desenvolupament Rural del Baix Ebre i
Montsià
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta
aixeca la sessió, sent 14:30 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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