ACTA 13/2015 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
MEMBRES ASSISTENTS
President
Sr. Daniel Andreu Falcó
Consellers:
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon
Jose Emilio Bertomeu Río- Vicepresident tercer
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart.
Roig Montagut, Enric - Vicepresident cinquè
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè
Adell Moragrega, Enric
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Espinach Pegueroles, Lluís
Ferré Fandós, Alfredo
Forès Hernàndez, Teresa
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Gómez Comes, Joan Pere
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Zapater Alifonso, Elisabet
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el Sr. Joan Navarro Cabrera gerent i la interventora de fons,
Sra. Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 18 de desembre de 2015, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, els consellers que
s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària
d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de Presidència de data 15 de desembre
de 2015, sota el següent ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de novembre de 2015
2n. Donar compte de resolucions de Presidència.

1

3r. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a l’exercici 2016 del Conveni de col·laboració
per al projecte “Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre
4t. Aprovació, si s’escau, de l’annex per a l’any 2016 al conveni signat amb
ajuntaments de la comarca per a la realització del Bans d’Ajudes Tècniques

els

5è. Aprovació, si s’escau, del document regulador de l’usdefruit sobre l’embarcació “Lo
Sirgador” a signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa.
6è. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de competències municipals
gestió de residus.

en matèria de

7è. Aprovació, si s’escau, del pressupost comarcal de l’exercici 2016 i documents annexos
8è. Informes de govern, si s’escau
9è. Propostes d’urgència
10è. Torn de control, precs i preguntes
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és
així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 16 d’octubre
de 2015.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 25 membres presents, l’acta
12/2015 de la sessió ordinària de data 20 de novembre de 2015.
PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidència.
NÚM. ASSUMPTE
Atorgar l’ajut a les sol·licituds que seguidament es detallen, atès que han presentat la
documentació requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre
AP40
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre
Atorgar l’ajut a les sol·licituds que seguidament es detallen, atès que han presentat la
documentació requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre
AP41
situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2015
aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre
AP42 Atorgar el servei d’ajuda a domicili a diverses sol·licituds presentades.
AP43 Atorgar l’ajuda del servei teleasistència a diverses sol·licituds presentades.
AP44 Atorgar el servei d’ajuda de transport adaptat diverses sol·licituds presentades.
AP45 Donar d’alta i baixa del servei d’intervenció familiar a les sol·licituds presentades.
Aprovar la tercera distribució d’Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 2015E43
2016
2

E44
E45
E46
I10
I11
I12
I13

I14

P121
P122
P123
P124
P125
P126

P127

S32
S33
S34

Donar de baixa diversos ajuts individuals de menjador
Estimar diverses sol·licituds de revisions d’ajut de menjador
Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs
escolar 2015-2016
Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local i que s’han relacionat a la
part expositiva d’aquest informe.
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2015, del Pressupost vigent en la
modalitat de generació de crèdit i transferència entre aplicacions pressupostàries de la
mateixa àrea de despesa
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2015, del Pressupost vigent en la
modalitat de generació de crèdit
Concertar diferents operacions de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, per
un import total de 2.100.000,00 €.
Sotmetre el pressupost general a informe de la Intervenció i la secretaria i trametre’l
posteriorment a la Comissió Informativa de Governació i al Ple de la corporació,
juntament amb els annexos i la documentació a la qual fan referència els esmentats
articles 166 i 168 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.
Reconèixer una antiguitat consolidada de 7 anys i 1 mes i 4 dies, consegüentment, 2
triennis retributius, a la Sra. Marisa Salaet Ferrés d’acord amb les prescripcions del
Conveni Col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre
Reconèixer una antiguitat consolidada de 6 anys i 1 mes i 16 dies, consegüentment, 2
triennis retributius, a la Sra. Juana Ma Barrena Rubio d’acord amb les prescripcions del
Conveni Col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Reconèixer una antiguitat consolidada de 8 anys i 22 dies, consegüentment, 2 triennis
retributius, a la Sra. Deborah McDonald d’acord amb les prescripcions del Conveni
Col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a jornada completa,
la Sra. Meritxell Baiges Sabaté, per tal de desenvolupar les tasques de monitora de
transport adaptat
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la
Sra. Maria Cinta Bertomeu Franch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora
familiar
L’objecte actual del contracte és substituir la reducció d’un terç de la jornada laboral de
la treballadora M. Jesús Moisés Garcia (10 hores setmanals) i la baixa per IT de la
treballadora M. Jesús Moisés Garcia
Modificar el contracte de treball temporal, d’obra o servei determinat, a temps parcial,
subscrit amb la Sra. Eva Francisca Llambrich Pallarès en data 18 de maig de 2015 per
tal de desenvolupar les tasques de tècnica compartida de Joventut del Consell
Comarcal del Baix Ebre, amb una jornada laboral de 20 hores setmanals, amb la qual
cosa passa a realitzar una jornada laboral de 37,5 hores setmanals
Autoritzar a l’empresa FCC-PLANTA TRANSFERÈNCIA RESIDUS DE L’ALDEA per
abocar amb camió-cisterna les aigües residuals procedents de la bassa de lixiviats de
la planta de transferència a l’EDAR de Tortosa-Roquetes. Queda totalment prohibit
l’abocament dels fangs del fons de la bassa de formigó
Autoritzar a a l’establiment AUTOTALLER CLARET per abocar amb camió-cisterna les
aigües residuals procedents de la fossa a l’EDAR de Tortosa-Roquetes
Autoritzar a l’empresa MARISC CATALÀ, SL per abocar amb camió-cisterna les aigües
residuals procedents de la depuradora de marisc i les aigües de neteja del marisc a
l’EDAR de Tortosa-Roquetes. Queda totalment prohibit l’abocament dels sòlids de la
depuradora
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PUNT 3è- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga per a l’exercici 2016 del Conveni de
col·laboració per al projecte “Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre
L’any 2006, en el marc del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències, amb la finalitat
d’organitzar l’atenció a les persones en situació de dependència com una acció integrada, i
en la línia de promoció de l’autonomia, es va decidir finançar de forma conjunta entre el
Consell Comarcal del Montsià i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya, l’accés dels ciutadans a l’assessorament tècnic per a l’adaptació de l’entorn
habitual i millorar així la seva qualitat de vida.
Per aconseguir aquesta finalitat, es va crear el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) per tenir
un nou recurs que engloba l’assessorament tècnic d’una terapeuta ocupacional en
adaptacions domiciliàries i que al mateix temps ofereix l’accés a les ajudes tècniques
domiciliàries que no estan subvencionades pel Departament de Salut ni pel d’Acció Social i
Ciutadania, fent especial incidència en les persones molt dependents.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, i la resta d’ens locals amb competències en matèria de
serveis socials a les Terres de l’Ebre, consideren que l’Administració local, com a més
propera al ciutadà, s’ha d’implicar cada cop més en qüestions de tipus social, que amb
molta freqüència exigeixen solucions immediates que han de ser objecte d’atenció especial
i personalitzada, per la qual cosa al mes de maig de 2013 van signar el corresponent
conveni de col·laboració.
La clàusula 4a. d’aquest document preveu que la durada es fixa fins el 31 de desembre de
2013 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 2016.
D’acord amb aquestes premisses, el Consell Comarcal del Baix Ebre considera necessari
continuar col·laborant amb el Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre i, a aquest
efecte, formalitzar la pròrroga al conveni.”
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Servei a les Persones, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2016 del 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 “Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre, que s’adjunta
en annex.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, de l’annex per a l’any 2016 al conveni signat amb
els ajuntaments de la comarca per a la realització del Bans d’Ajudes Tècniques
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 l’any 2008 va signar un conveni amb el Consell
Comarcal del Montsià, el Consell Comarcal de la Terra Alta, el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Tortosa i l’Ajuntament d’Amposta per a la realització del
BAT de les Terres de l’Ebre 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).
Atesa la manca de finançament d’aquest servei, la seva alta repercussió social i el cost que
suposava, l’any 2008 els alcaldes de la comarca reunits en consell d’alcaldes van mostrar
el seu acord a col·laborar en el finançament del programa, per la qual cosa van signar el
corresponent conveni regulador per a la realització del BAT als municipis del Baix Ebre.
La implantació d’aquest Banc d’ajudes a la comarca suposarà, per a l’any 2016, un cost
total de 6.095,3 €.”
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Servei a les Persones, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar l’annex per a l’any 2016 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)
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
5

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.
Atès que s’ha produït una actualització econòmica, ambdues parts acorden la signatura
d’aquest annex per raó del qual l’Ajuntament de ..................................... assumeix el cost
per a l’exercici 2016 que es concreta en .................. €.
Igualment, i d'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula del conveni marc, l'Ajuntament
de ........................................ accepta fer efectiva aquesta quantitat abans del dia 31 de
desembre de 2016.
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.

Segon- Distribuir el cost total de l’actuació entre els ajuntaments del Baix Ebre d’acord
amb el següent repartiment.

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

TOTAL

HABITANTS 1-1-2014
4376
395
7303
3479
703
3514
11831
596
3155
8287
876
1250

IMPORT 2016
582,80
52,61
972,62
463,34
93,63
468,00
1575,66
79,38
420,19
1103,67
116,67
166,48
6.095,03 €

Tercer- 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).
Quart- 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 5è- Aprovació, si s’escau, del document regulador de l’usdefruit sobre
l’embarcació “Lo Sirgador” a signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa.
Amb data 22 de juny de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat
dels membres presents, va aprovar el document regulador de l’usdefruit sobre
’embarcació “Lo Sirgador” a signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i l’Ajuntament
de Tortosa
Aquest contracte es va fonamentar en les següents arguments:
1. Les actuacions del Pla de foment turístic encaixen amb els criteris inspiradors i línies
estratègiques definides El Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre, en la línia
estratègica de producte va incloure el programa 4.1 “Programa de foment de la
navegabilitat de l’Ebre” amb un projecte de “Recuperació d’embarcacions tradicionals per
navegar pel riu Ebre”
2. En execució d’aquest pla, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística
de les Terres de l’Ebre (ens format pels Consells Comarcals del Baix Ebre, el Montsià, la
Ribera d’Ebre i la Terra Alta) va obtenir un ajut de la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d’una embarcació tradicional, tipus llagut, per tal de potenciar la navegabilitat
en el riu Ebre.
3. Un cop acomplert el seu objectiu , els quatre membres del Consorci van considerar que
vista la necessitat d’optimitzar els recursos de les administracions i no duplicar organismes
i actuacions, seria convenient procedir a la dissolució d’aquesta entitat. Així, el Consorci
per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre, en el marc del seu
procés de dissolució, va cedir el llagut “Lo Sirgador” al Consell Comarcal del Baix Ebre,
com a ens integrant del Consorci, per tal que aquest,
El Consell Comarcal del Baix Ebre va acceptar l’embarcació com a bé de patrimonial amb
la previsió, però, que ens aquests moments considera que el desenvolupament de
l’activitat de turisme fluvial, mitjançant embarcacions de tipologia tradicional, pot realitzarse d’una manera més efectiva i eficaç per part de l’Ajuntament de Tortosa en el marc del
Pla de Foment turístic de Tortosa, atès que aquest ajuntament ha elaborat un projecte
turístic anomenat “Tortosa, ciutat del Renaixement”, consistent en millorar el posicionament
turístic de la ciutat de Tortosa a partir de la identificació i implementació dels seus fets
diferencials, desenvolupar oportunitats de turisme de qualitat, a partir d’una fórmula que
tingui en compte la participació ciutadana, la necessitat de crear consciència d’acollida i,
sobretot, la implantació d’un producte proper i de qualitat basat en la recreació històrica i
rigorosa de la temàtica del renaixement,
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa coincidien aleshores, i ara
també, en que la millora de la competitivitat turística de la zona i la seva sostenibilitat
exigeixen la cura del medi urbà i natural, l’ampliació i millora de la qualitat dels serveis i
l’adaptació dels recursos turístics a la demanda actual, així com la creació de nous
recursos, per la qual cosa, l’Ajuntament de Tortosa ha mostrat el seu interès en col·laborar
amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per tal d’efectuar, amb la màxima eficàcia,
aquesta activitat de foment turístic fluvial.
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Per tot l’exposat amb data 27 de juliol de 2012 van protocolitzar el document de regulació
de l’usdefruit sobre aquesta embarcació. Aquest usdefruit tenia una durada prevista fins 31
de desembre de 2015.
Amb data 20 d’octubre de 2015, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Tortosa presenta un
escrit pel qual manifesta la voluntat de l’Ajuntament de constituir un nou usdefruit a partir
de l’1 de gener de 2016 per un període de 4 anys prorrogable fins a dos anys més per un
import de 4.000 euros anuals, impostos inclosos.
L’Ajuntament de Tortosa acompanya la seva petició amb un informe que motiva la
sol.licitud de minorar l’import de l’usdefruit ateses les despeses que li ha comportat i que lo
comportarà disposar d’aquesta embarcació.
És voluntat del Consell Comarcal renovar l’usdefruit amb l’Ajuntament de Tortosa i atendre
la seva petició de reducció del preu que aquest suposa.”
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal
d’Activació Econòmica i Turisme, i per unanimitat dels 25 membres presents que
conformen legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el document regulador de l’usdefruit sobre l’embarcació “Lo Sirgador” a
signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa.
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de competències municipals en
matèria de gestió de residus
“Amb data 4 d’abril de 2006, es va constituir el Consorci per a la gestió dels residus de la
Comarca del Baix Ebre.
Aquest Consorci, format pels Ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i l’Agència
Catalana de Residus, per gestionar serveis i activitats d'interès local o comú en l’àmbit de
la gestió, en el sentit més ampli, dels residus municipals de la comarca del Baix Ebre dins
l'àmbit de les seves competències derivades de les delegacions municipals i/o subrogades
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
La Disposició Addicional Sisena dels Estatuts del Consorci disposa:
Sisena. D’acord amb l’article 13, apartat 5, de la Llei 30/1992 no és possible la delegació de les
competències ja delegades i, per aquest motiu, la creació del Consorci comporta la revocació
expressa de totes les competències delegades pels municipis consorciats en favor del Consell
Comarcal del Baix Ebre i, alhora, la nova delegació d’aquestes competències en favor del Consorci,
sense necessitat d’adoptar cap nou acord

En aquest sentit, en el moment de la seva creació, el Consorci REBÉ va rebre la delegació
de competències que els ajuntaments havien anat acordat en favor del Consell Comarcal i
posteriorment les delegacions acordades de forma expressa al propi Consorci per a
competències encara per delegar.
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Hores d’ara els ajuntaments de la comarca del Baix Ebre tenen delegades les seves
competències de gestió de residus al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca
del Baix Ebre
En el moment actual, la comarca del Baix Ebre ha apostat per redefinir les actuacions i la
forma de gestió comarcal dels gestió de residus i altres qüestions mediambientals i, a fi
d’optimitzar recursos humans i sinèrgies amb les altres comarques de les Terres de l’Ebre,
especialment amb la veïna comarca del Montsià i per tal de poder crear economies
d’escala que puguin afavorir els seus municipis.
Fruit d’aquesta nova definició de la forma d’actuar, el dia 17 d’octubre de 2014 es va
constituir el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Des de l’òptica
administrativa, permetent que es puguin simplificar les existents estructures de dret públic,
focalitzar els recursos en la prestació de serveis de qualitat i disminuir el teixit administratiu
i els costos associats de caràcter prescindible, d’acord amb els principis que inspiren el
camí de l’eficiència en l’administració pública. La simplificació administrativa i les sinèrgies i
economies d’escala que es creen amb el nou Consorci possibiliten la prestació dels
diferents serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic i
donant compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.
Aquesta optimització d’estructures passa per la dissolució dels actuals consorcis de gestió
de residus i, per tant, la dissolució del Consorci per a la gestió dels residus del Baix Ebre ja
fou iniciada per acord del seu plenari de data 31 d’octubre de 2014.
Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, els
quatre consells comarcals d’aquest àmbit territorial, per als qui el COPATE es constitueix
com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun d’ells, als efectes
d'allò assenyalat a l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic de
les quals pot rebre encàrrecs de gestió, d'execució obligatòria pel Consorci, d'acord amb
les instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les
relacions del Consorci amb els consells comarcals (dels quals constitueix mitjà propi
instrumental i servei tècnic) tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a
través dels encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern,
dependent i subordinat.
L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques catalanes, els
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable.
L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les
delegacions han d'anar acompanyades de la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-les. L’article 29,1 de la mateixa norma disposa que els consells comarcals han
d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les
obres que han de dur a terme.
Així per tant, a efectes de definir l’àmbit competencial en matèria de residus, i davant la
imminent dissolució del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre,
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diversos ajuntaments de la comarca del Baix Ebre ha acordat delegar en el Consell
Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la competència de la gestió dels residus del seu terme
municipal la qual comporta:
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre, envasos,
paper-cartró, fracció orgànica i resta
- Gestió de deixalleria fixa o mòbil
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana
Els acords de delegació preveuen deixar sense efecte la delegació de competències en
matèria de gestió de residus atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la gestió
dels residus de la comarca del Baix Ebre
Igualment disposen que atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-les, els Ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran
un conveni regulació i anualment de quantificació econòmica de la delegació
També es fa constar en el l’acord de delegació que els ajuntaments es donen per
assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Baix Ebre encarregui
la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions
administratives necessàries per a la formalització de tots els contractes administratius
corresponents.”
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal
Gestió Ambiental i Sector Primari, i amb els vots a favor dels, dels 8 consellers comarcals
del grup d’ERC, dels 5 membres presents del grup comarcal del PSC, i del conseller
comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 10 consellers comarcals del grup de CIU i del
conseller comarcal del grup d’Entesa, El Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Acceptar la delegació de competències en matèria de gestió de residus atorgada
pels següents ajuntaments de la comarca del Baix Ebre:
AJUNTAMENT
L’Aldea
Aldover
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
Benifallet
Camarles
Paüls
el Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta

DATA ACORD PLENARI
29-04-2015
27-04-2015
26-03-2015
31-03-2015
27-04-2015
28-04-2015
16-05-2015
12-05-2015
07-05-2015
27-04-2015
07-04-2015
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Segon. Si abans del 31 de desembre de 2015 algun ajuntament acordés la seva delegació,
es faculta de forma expressa al President del Consell Comarcal per tal que resolgui la seva
acceptació en els mateixos termes d’aquest acord.
Tercer. Aprovar el conveni de regulador de la delegació de competències al Consell
Comarcal del Baix Ebre i d’encàrrec de gestió al Consorci de Politiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre que s’annexa a aquest dictamen i traslladar-lo a tots els ajuntaments de la
comarca per a la seva aprovació i signatura.
Quart. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, del pressupost comarcal de l’exercici 2016 i
documents annexos
El Sr. Ferran Cid, presenta el pressupost per a l’exercici 2015, i agraeix la gran feina feta
pels tècnics de la casa en l’elaboració d’aquests pressupostos.
En la seva intervenció, el Sr. Joan Segarra, exposa que són uns pressupostos molt ben
elaborats i detallats, i amb els temps que estem vivint no es poden fer miracles, afegeix que
el Partit Popular donarà suport als pressupostos.
El Sr. Jordi Jordan , en el seu torn de paraula diu què agraeix als tècnics el treball per
l’elaboració del pressupost i al govern l’explicació i la informació donada sobre alguns punts
del pressupost.
El Sr. Jordan vol recordar que estem aprovant uns pressupostos d’àmbit comarcal, i creu
que s’hauria de treballar en l’àmbit territorial de les quatre comarques que haurien de formar
la Vegueria, però reconeix que són moments difícils per poder desenvolupar-la. Afegeix
que sap que són uns pressupostos marcats per les retallades de la Generalitat i per l’Estat, i
que moltes partides són finalistes, però valora positivament inversions com la nova planta
d’envasos, així com també l’esforç fet en el capítol de personal.
Tanmateix cal destacar en les polítiques socials hi hagut una disminució important en la
partida de beques, i pensem que s’hagués pogut fer un esforç per intentar que algunes
famílies no es quedessin sense beques.
Examinat l’expedient instruït en virtut de l'aprovació del Pressupost Consolidat de la
Corporació per a l'exercici econòmic del 2016 amb els documents que l'integren, així com
les seves bases d'execució i la plantilla de personal de l’entitat. Així com també s’hauria
d’ampliar la dotació per la millora de la via Verda.
El Sr. Enric Roig, en nom del PSC, primer que tot vol agrair la tasca realitzada pel tècnics
del consell així com també la del conseller el Sr. Ferran Cid, per l’elaboració d’aquests
pressupostos, que venen marcats per la realitat social i econòmica greument afectada per
la crisi econòmica.
Destaca el Sr. Roig, han tractat d’impulsar tots els instruments comarcals amb l’objectiu
d’estar al servei de les persones donant suport a la competitivitat de les empreses; suport a
la formació i a la creació d’ocupació; suport a la dinamització de l’activitat econòmica i
turística comarcal, però per damunt de tot donant suport a les polítiques socials.
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Com es pot veure es tracta d’un pressupost en que s’han prioritzat els serveis a les
persones com una inversió en cohesió social. Rebutjant i lluitant contra les retallades en els
serveis públics promogudes per d’altres administracions.
En definitiva, estem davant d’un pressupost pensat per treballar en tots aquells àmbits i
projectes que ens permetin seguir avançant com a pobles i com a comarca, tot pensant
sobretot amb les persones i amb una clara voluntat de servei.
A continuació intervé el Sr. Joaquim del Pino com a representant del grup comarcal de CiU,
començant la seva intervenció agraint als tècnics la feina realitzada, Diu que veu amb bons
ulls aquests pressupostos, perquè tenen una línia continuista dels que s’han dut a terme els
últims 4 anys.
A continuació afegeix que la major part dels ingressos venen de la Generalitat, i que
d’aquest pressupost un 70% va destinat a polítiques socials. Destaca també que continuen
en la mateixa línia de reduir la despesa corrent no productiva, ja que anteriorment estava
molt elevada.
Si que cal destacar que s’ha augmentat el capítol 1. De fet, gràcies a que al juny van
acabar el pla de sanejament que s’ha dut a terme durant aquets 6 últims anys ha
augmentat el seu marge de maniobra a l’hora de la seva elaboració, destaca que el seu vot
serà una abstenció degut a que els hagués agradat haver participat en la seva elaboració
tal com oferien ells a la resta de grups en els anteriors exercicis.
I per finalitzar intervé el President del consell comarcal, el Sr. Daniel Andreu, agraeix als
tècnics del consell per l’elaboració d’aquest pressupost que tot seguit aprovarem. També
vol agrair que no hi hagi cap vot en contra.
Al senyor Jordan li diu que intentaran millorar les aportacions que reben pel tema que les
beques que ha exposat anteriorment, i reconeix la importància en el manteniment i millora
de la Via Verda com a fonts d’ingressos per al turisme de la comarca, així com remarca la
gran tasca feta pel Sr. Ramon Prades en aquest tema.
I al Sr. Joaquim del Pino li agraeix també l’abstenció, i afegeix que de fet com ell ha dit és
un pressupost continuista, i que si que hi ha un augment en el capítol 1 tal com ha
destacat, degut als plans d’ocupació i també per la part de la paga extra que han hagut
d’assumir.
Un cop finalitzades les intervencions, el Ple del Consell adopta els següents acords:

Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb subjecció a les
disposicions vigents.
I 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.”
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
Governació, i amb els vots a favor dels, dels 8 consellers comarcals del grup d’ERC, dels 5
membres presents del grup comarcal del PSC, i del conseller comarcal del PP, i amb
l’abstenció dels 10 consellers comarcals del grup de CIU i del conseller comarcal del grup
d’Entesa, El Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre
per a l'exercici econòmic de 2016, anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de
10.863.293,20 € (deu milions vuit-cents seixanta-tres mil dos-cents noranta-tres euros i vint
cèntims) i d'acord amb el següent detall per capítols:
PRESSUPOST COMARCAL 2016
Capítol

3
4
5
7

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

1
2
3
4
6
7
9

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

Consignació

184.700,00
9.606.238,89
26.900,00
1.045.454,31
10.863.293,20

3.713.216,33
5.201.484,17
58.294,13
722.344,26
952.149,31
95.805,00
120.000,00
10.863.293,20

El Pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre queda integrat per:
a. El Pressupost del Consell Comarcal per import de 10.682.572,93 € en despeses i

en ingressos.
b. El Pressupost de la societat Baix Ebre Innova, SL per import de 190.720,27 € 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.
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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.
PUNT 8è- Propostes d’urgència.
No se’n produeixen
PUNT 9è- Torn de control, precs i preguntes.
No se’n produeixen
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 14:00 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
La secretària accidental,

Vist i plau
El President,
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