ACTA 11/2014 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Sr. Lluís Soler Panisello

Consellers:
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon
Celma Lluís, Júlia - Vicepresidenta tercera
del Pino Homedes, Joaquim - Vicepresident quart.
Curto Escribà, Jordi – Vicepresident cinquè
Andreu Falcó, Daniel
Bertomeu Rio, José Emilio
Caballeria Ayala, Roser
Cid Martí, Ferran
Curto Querol, Joan
Fabra Serral, Moisés
Ferré Fandos, Alfredo
Ferré Franquet, Joan
Font Ballesteros, Juan
Gamundi Vilà, Alícia Victòria
Gas Ferré, Francesc
Gaseni Blanch, Jordi
Gilabert Mangrané, Carlos (s‟incorpora al punt 4rt)
Lallana Plaza, Rubén
Margalef Valiente, Genoveva
Mas Sabaté, Josep
Monclús Doliu, Jordi
Montagut Franch, Antoni
Tomàs Royo, Rafel
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el Sr. Kilian Franch Arques gerent i la interventora de fons, Sra.
Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 19 de desembre de 2014, a la sala de plens de la seu
del Consell Comarcal del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Lluís Soler i
Panisello, 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 16 de desembre de 2014, sota el següent ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l‟acta de la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2014
2n. Donar compte de resolucions de Presidència.
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3r. Aprovació, si s‟escau, del conveni a signar amb l‟Agència Catalana de l‟Aigua per gestió
de noves depuradores.
4t. Aprovació, si s‟escau, del conveni a signar amb l‟entitat ECOEMBES per al foment de la
recollida selectiva
5è. Aprovació, si s‟escau, del conveni a signar amb l‟Agència catalana del Consum per
actuacions de defensa del consumidor, exercici 2014
6è. Aprovació, si s‟escau, del conveni a signar amb el Servei d‟Ocupació de Catalunya per
l‟atorgament d‟un ajut per accions de suport a la Reserva de la Biosfera
7è. Aprovació, si s‟escau, de la sol·licitud d‟ajut i autorització per a l‟execució del projecte
de millora i valorització turística del GR92
8è. Aprovació inicial, si s‟escau, de les bases reguladores de l‟atorgament d‟ajuts
individuals de desplaçament, curs 2014-2015.
9è. Aprovació, si s‟escau, del Conveni a signar am l‟Obra Social La Caixa per a
col·laboració econòmica en el desenvolupament de diverses activitats de caràcter cultural i
social
10è. Aprovació, si s‟escau, de la prorroga del conveni per a funcionament del banc
d‟Ajudes Tècniques
11è. Aprovació inicial, si s‟escau, del 6è expedient de modificació de crèdits del pressupost
de l‟exercici 2014
12è. Aprovació, si s‟escau, del reconeixement del dret del personal del Consell Comarcal
del Baix Ebre a la percepció de la part meritada de la paga extraordinària de desembre de
2012
13è. Aprovació, si s‟escau, dels expedients de concertació d‟operacions de tresoreria
14è. Aprovació inicial, s s‟escau, del pressupost comarcal de l‟exercici 2015 i document
annexos preceptius
15è. Moció de grups polítics comarcals en relació a la declaració de responsabilitat pel 9N.
16è. Propostes d‟urgència.
17è. Informes de govern, si s‟escau.
18è. 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.
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PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 17 de
novembre de 2014.
Atès que els senyors consellers, coneixen l‟acta pel fet que s‟ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s‟aprova, per unanimitat dels 24 membres presents, l‟acta
10/2014 de la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2014.
PUNT 2n - Donar compte de resolucions de Presidència.
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma
esquemàtica, es fan constar:
NÚM.
AP33
AP34
AP35
AP36
AP37
E40
E42
E43
E44
E45
E46
I09

P104

P105

P106

P107

P108

P109

ASSUMPTE
Atorgar el servei d‟ajuda a domicili
Atorgar el servei de teleassistència
Modificar la situació del servei del transport adaptat
Atorgar l‟ajut d‟urgència social
Donar d‟alta del servei de integració familiar
Atorgar la tercera distribució d‟Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 20142015
Donar de baixa els ajuts individuals de menjador
Autoritzar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs
escolar 2014-2015
Estimar revisions d‟ajut individuals de menjador
Atorgar la quarta distribució d‟Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 20142015
Aprovar la primera distribució d‟ajuts econòmics de caràcter individual per a l‟assistència
a llars d‟infants, curs 2014-2015
Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l‟entitat
CaixaBank, SA per un import de 500.000,00 €, que s‟ha de cancel·lar a 26 de novembre
de 2015
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟interinitat, a temps complet, la
Sr. Ma. Cinta Rius Franch, per tal de desenvolupar les tasques d‟acompanyant del servei
de transport adaptat.
Reconèixer una antiguitat consolidada de 7 anys, 11 mesos i 18 dies i, consegüentment,
2 triennis retributius, a la Sra. Sara Garcin Solsona d‟acord amb les prescripcions del
Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Reconèixer una antiguitat consolidada de 10 anys i 9 mesos i, consegüentment, 3
triennis retributius, a la Sra. Rosa Muria Margalef 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 temps parcial, la
Sra. Maria Teresa Puchol Casado, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora
familiar.
Reconèixer una antiguitat consolidada de 6 anys, 3 mesos i 16 dies i, consegüentment, 2
triennis retributius, a la Sra. Pilar Espuny Cugat 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, 2 mesos i 9 dies i, consegüentment, 2
triennis retributius, a la Sra. Mihaela Burlacu d‟acord amb les prescripcions del Conveni
col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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P110

P111

P112

P113
P114

P115

P116
P117

P118

P119
P120

P121
P122

Efectuar la crida de la Sra. Carme Codorniu Besolí, treballadora amb contracte fixdiscontiu, que han de desenvolupar les tasques de monitora de menjador a l‟escola de
Remolins, a partir del dia 24 de novembre de 2014 amb una jornada laboral de 5 hores
setmanals.
Modificar l‟objecte del contracte d‟interinitat a temps parcial subscrit amb la Sra. Núria
Forés Sabaté en data 16 de setembre de 2014, per tal de desenvolupar les tasques de
monitora del menjador de l‟Escola de Remolins.
Modificar la durada del contracte d‟obra o servei determinat, subscrit en data 21 de gener
de 2014 amb la treballadora Sra. Patrícia Domínguez Homedes, com a tècnica per
desenvolupar el programa integral de foment a l‟emprenedoria de la Direcció General
d‟Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, emmarcat al programa Catalunya
Emprèn, per a l‟exercici 2014. Per la qual cosa la finalització del contracte es produirà en
data 16 de gener de 2015.
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟interinitat, a temps parcial, la
Sra. Noemí Altabella Roiget, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar.
Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps
complet, la Sra. Laura Rius Fernandez com a directora, per tal de desenvolupar el
projecte “Treball a les 7 comarques. Baix Ebre Avant” d‟acord amb la subvenció atorgada
pel SOC-FSE.
Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps
complet, la Sra. Roser Ginovart Blanch com a directora, per tal de desenvolupar el
projecte “Treball a les 7 comarques. Baix Ebre Avant” d‟acord amb la subvenció atorgada
pel SOC-FSE.
Acceptar la petició de la treballadora Sra. Àfrica Trilla Espinós, de reincorporació al seu
lloc de treball efectuant la totalitat de la jornada i amb la percepció del 100 % del sou.
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟eventual per circumstàncies de
la producció, a temps complet, la Sra. Eva Melich Casanova, per tal de desenvolupar les
tasques d‟ auxiliar administratiu de l‟àrea d‟ensenyament del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Assignar als funcionaris i treballadors de la plantilla al servei d‟aquest Consell Comarcal,
les següents gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal
de treball i no compensats en temps de descans.
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟interinitat, a temps parcial, la
Sra. Noemí Altabella Roiget, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar.
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟interinitat, a temps parcial, la Sr.
Ma. Cinta Rius Franch, per tal de desenvolupar les tasques d‟acompanyant del servei de
transport adaptat.
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟interinitat, a temps parcial, la
Sra. Neus Tiñena Calduch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar.
Contractar, amb caràcter d‟urgència i sota la modalitat d‟interinitat, a temps parcial, la
Sra. Enriqueta Mulet Casanova, per tal de desenvolupar les tasques d‟acompanyant del
servei de transport adaptat.

PUNT 3è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua
per gestió de noves depuradores.
La Llei 6/1999, de 12 de juliol, d‟ordenació, gestió i tributació de l‟aigua, el text de la qual ha
estat objecte de refosa mitjançant el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (en endavant
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TRLAC), va confirmar les competències dels ens locals en matèria de tractament d‟aigües
residuals, control sanitari d‟aigües residuals i altres funcions que l‟esmentada Llei els atribuís.
Per la seva banda, l‟article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual s‟aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix com a competències
pròpies del municipi, el tractament d‟aigües residuals i l‟article 9 del mateix cos legal disposa
que les competències dels ens locals es desenvolupen en règim d‟autonomia i sota la seva
responsabilitat.
D‟acord amb el TRLAC, l'Agència Catalana de l'Aigua atribueix a les Administracions
competents els recursos necessaris per a la prestació dels serveis de sanejament; aquesta
atribució s'efectua amb afectació de destinació i pot comprendre les despeses d'inversió, de
manteniment, de reposició millores i d'explotació de l'estació de depuració d'aigües residuals i
de les instal·lacions del sistema en alta.
L‟Ajuntament d‟Alfara de Carles va delegar les competències municipals de tractament
d‟aigües residuals en el Consell Comarcal del Baix Ebre en virtut de l‟acord de delegació en
data 31 de maig 2010. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 11 de març de
2011 va acordar acceptar la delegació de les competències de sanejament en alta.
L‟Ajuntament de Benifallet va delegar les competències municipals de tractament d‟aigües
residuals en el Consell Comarcal del Baix Ebre en virtut de l‟acord de delegació en data 4 de
juny de 2010. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 11 de març de 2011 va
acordar acceptar la delegació de les competències de sanejament en alta.
L‟Ajuntament de Tivenys va delegar les competències municipals de tractament d‟aigües
residuals en el Consell Comarcal del Baix Ebre en virtut de l‟acord de delegació en data 2 de
juny de 2010. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 11 de març de 2011 va
acordar acceptar la delegació de les competències de sanejament en alta.
L‟Ajuntament de Tortosa va delegar les competències municipals de tractament d‟aigües
residuals del nucli de Vinallop en el Consell Comarcal del Baix Ebre en virtut de l‟acord de
delegació en data 14 de desembre de 1998. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en
data 22 de febrer de 1999 va acordar acceptar la delegació de les competències de
sanejament en alta.
El Programa de Sanejament d‟Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou l‟actuació
corresponent a la construcció de l‟EDAR i col·lectors d‟Alfara de Carles (id. 10035), l‟EDAR i
col·lectors de Benifallet (id. 10170), l‟EDAR i col·lectors de Tivenys (id.11202) i l‟EDAR i
col·lectors de del nucli de Vinallop ( TM de Tortosa ) (id. 11262), que actualment es troben en
execució per l‟Agència Catalana de l‟Aigua en el marc del contracte CTN0901736. L‟ACA
posarà en servei els sistemes d‟Alfara de Carles, Benifallet, Tivenys i del nucli de Vinallop
(TM Tortosa) i els cedirà al Consell Comarcal del Baix Ebre en tant que Administració
Competent d‟aquest àmbit territorial.
De conformitat amb l‟article 29 del TRLAC i l‟article 39 del Decret 130/2003, de 13 de maig,
pel qual s‟aprova el reglament dels serveis públics de sanejament i atesa de distribució
competencial esmentada anteriorment, ambdues parts han convingut les condicions per les
quals s‟efectuarà la cessió de l‟explotació de les instal·lacions de sanejament objecte del
present conveni i per tal de deixar constància dels acords presos formalitzen el present
document, que es regirà pel següent conveni.
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Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb l‟Agència Catalana de l‟Aigua per a l‟establiment
del marc de col·laboració entre les entitats que hi intervenen i la determinació de les
condicions en què es durà a terme la cessió de la gestió de les infraestructures que formen
part dels sistemes de sanejament d‟Alfara de Carles, de Benifallet, de Tivenys i del nucli de
Vinallop (TM Tortosa), així com la definició de les condicions econòmiques adequades per
l‟assumpció de les responsabilitats de la seva gestió i per tal de garantir la prestació del
servei pel que fa a les instal·lacions que formen part d‟aquest conveni.
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 4t- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’entitat ECOEMBES per al
foment de la recollida selectiva.
La Societat Ecoembes, entitat sense afany de lucre, s‟ha constituït com a entitat gestora del
Sistema Integrat de Gestió d‟envasos i residus d‟envasos, autoritzat en l‟àmbit de Catalunya,
per resolució del Departament de Territori Sostenibilitat de 5 de juliol del 2013.
Ecoembes ha proposat al Consell Comarcal del Baix Ebre la col·laboració per a potenciar les
infraestructures de la recollida selectiva.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en el marc de la redistribució de competències en l‟àmbit
de les gestió dels residus a la comarca, considera que l‟establiment d‟aquesta col·laboració
ha de comporat5ar una actuació molt positiva pe a la comarca.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l‟acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar les recollides selectives d‟envasos
Segon. Tramitar l‟adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre al Conveni Marc firmat entre
l‟agència de residus de Catalunya i ECOEMBES 2013-2018 als efectes derivats de l‟aplicació
d‟aquest conveni.
Tercer. 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 5è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Agència catalana del
Consum per actuacions de defensa del consumidor, exercici 2014.
L‟Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Baix Ebre van manifestar un mutu
interès en impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de
les persones consumidores i en la resolució de conflictes en matèria de consum amb la
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subscripció el 29 d‟octubre de 2013 d‟un conveni d‟encàrrec de gestió en matèria de consum
sobre la base dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el qual va tenir per objecte la
realització el Consell Comarcal de concretes activitats de la competència de l‟agència
catalana del Consum.
Ambdues parts acorden consideren altament positiva la continuïtat de la relació i la
col·laboració en matèria de consum, mitjançant la fórmula de l‟encàrrec de gestió per la qual
cosa han acordat prorrogar l‟encàrrec de gestió conferit.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l‟addenda per a l‟any 2014 al conveni que té per objecte la regulació de
l‟encàrrec de gestió que fa l‟Agència Catalana del Consum al Consell Comarcal del Baix
Ebre per a la realització d‟actuacions definides en matèria de consum a la comarca i
concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l‟exercici de les funcions
encomanades així com el finançament corresponent a l‟activitat encarregada. Aquesta
Addenda té per objecte la pròrroga, amb la modificació de les clàusules econòmiques per a
l‟any 2014.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l‟efectivitat de l‟acord.
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya per l’atorgament d’un ajut per accions de suport a la Reserva de la Biosfera.
Aquesta declaració de les Terres de l‟Ebre com a Reserva Mundial de la Biosfera ha estat
impulsada per les administracions locals de les quatre comarques de l‟Ebre amb el suport de
la Generalitat de Catalunya, amb vocació estratègica i entre els seus objectius està el
contribuir a la diversificació i internacionalització de l‟economia ebrenca, amb especial
incidència en els sectors turístic i agroalimentari. La declaració,a més, pot contribuir al
desenvolupament econòmic i social del territori i tenir un impacte positiu en la creació
d‟ocupació, sent necessari realitzar un estudi que determini l‟impacte que pot tenir la
declaració de Terres de l‟Ebre com a Reserva de la Biosfera en l‟ocupació i en l‟activitat
socioeconòmica dels territoris de les comarques que integren les Terres de l‟Ebre
Amb data 18 de desembre de 2013 es va signar un protocol de col·laboració entre el Servei
d‟Ocupació de Catalunya i els consells comarcals del Baix Ebre, Montsià, Ribera d‟Ebre i
Terra Alta per establir quines actuacions poden contribuir a l‟optimització de la posada en
marxa de la Reserva Mundial de la Biosfera de Terres de l‟Ebre i a la creació d‟ocupació en el
territori de les comarques de les terres de l‟Ebre. El Servei d‟Ocupació de Catalunya, té com
a funció, entre d‟altres, ordenar, planificar, programar i executar les accions ocupacionals que
deriven de les polítiques actives i d‟ocupació, i fer-ne el seguiment i el control.
D‟acord amb l‟article 90.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la
concessió de les subvencions s‟ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i
objectivitat. Ara bé, d‟acord amb l‟article 94.5 d‟aquesta mateixa Llei, excepcionalment, la
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concessió es pot produir mitjançant acords, pactes, convenis i contractes amb entitats de dret
públic o privat, si aquests mitjans són més eficients per assolir els objectius fixats.
Atès que el Servei d‟Ocupació de Catalunya, en la seva voluntat manifesta d‟impulsar les
actuacions que ajudin a optimitzar la posada en funcionament de la Reserva Mundial de la
Biosfera de Terres de l’Ebre i que contribueixin a la creació d’ocupació en el territori de les
comarques de Terres de l’Ebre i a arbitrar els mecanismes necessaris que possibilitin la
implementació de les esmentades actuacions, ha previst l’atorgament d’una subvenció
específica que es faria efectiva aquest Consell Comarcal amb el consentiment de la resta de
consells de les Terres de l’Ebre.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb el Servei d‟Ocupació de Catalunya per elaborar un
diagnòstic i una avaluació que determini l‟impacte que pot tenir la declaració de Terres de
l‟Ebre com a Reserva de la Biosfera en la l‟ocupació i en l‟activitat socioeconòmica dels
territoris de les comarques que integren Terres de l‟Ebre. Les actuacions previstes a la
clàusula segona del present Conveni seran finançades per un import de 50.000,00 euros, del
pressupost del Servei d‟Ocupació de Catalunya corresponent a l‟exercici 2014.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la tramitació i
signatura de tots els documents necessaris per a l‟efectivitat d‟aquest acord.
PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’ajut i autorització per a l’execució del
projecte de millora i valorització turística del GR92.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 21 de febrer de 2014 va aprovar acollirse a la convocatòria de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament
de plans de foment territorial del turisme, d‟acord amb ORDRE EMO/339/2013, de 23 de
desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió i s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2014 i va aprovar la presentació d‟una proposta
anomenada “Projecte de dinamització turística de les Terres de l‟Ebre” que s‟executa amb la
participació dels Consells Comarcals del Montsià, de la Ribera d‟Ebre, de la Terra Alta i de
l‟Ajuntament de l‟Ametlla de Mar.
Aquest projecte preveu una actuació denominada “Projecte de millora i valorització turística
del GR92”
El GR 92 o sender del Mediterrani és un sender de gran recorregut. Passa per Catalunya, el
País Valencià, Múrcia i continua per Andalusia. Forma part del sender europeu E-10 (Mar
Bàltic - Mediterrani).
El tram de Catalunya es de 561 km que segueix tota la costa catalana, mostrant la diversitat
de cales, platges i paisatges mediterranis, com també les serres litorals. El traçat del GR 92
al seu pas per la comarca del Baix Ebre travessa les poblacions de l'Ametlla de Mar, el
Perelló, l'Ampolla, Camarles i l‟Aldea des d‟on s‟endinsa a la població veïna d‟Amposta
(Montsià) i segueix direcció Valencià
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S‟estima que actualment pel GR92 el total de visitants es d‟unes 4.000 persones anuals, les
quals busquen en aquest tram el gaudi d‟un paisatge plenament Mediterrani i que encara
conserva la virginitat que ofereix un ple contacte amb la natura, defugin d‟altres trams que
discorren per Catalunya els quals han estat exageradament modificats.
L‟objectiu d‟aquest projecte, previ estudi de la transitabilitat del GR-92 es concreta en les
següents actuacions:
- Actuacions de seguretat en alguns trams conflictius. Equipar el camí amb elements de
seguretat (baranes, escales, etc) únicament en aquells trams en que sigui estrictament
necessari.
- Millora de pujades i accessos, utilitzant materials de la zona per tal d‟obtenir una integració
de colors i textures.
- Eliminació de punts amb abocaments de runes, andròmines o altres elements que
distorsionen l‟entorn natural.
- Delimitació física, en petits trams concrets, del propi GR per tancar dreceres i senderons
perpendiculars i paral·lels que estan afectant la vegetació natural tot creant clapes disperses
de vegetació.
- Identificació d‟àrees fortament afectades per vegetació al·lòctona invasora i plantejament de
mesures d‟eradicació.
És ben palès l‟interès que per al Baix Ebre suposaria l‟execució d‟aquesta actuació, per tal de
millorar un actiu que complementi l‟oferta turística de natura i esport que desitja potenciar
aquesta comarca.
És per aquest motiu que es van dur a terme diferents converses amb el Servei Provincial de
Costes per tal de comprometre ambdues parts a l‟execució de les actuacions del projecte,
sempre i quan, s‟aconseguís finançament per part de tots els interessats.
Així, fruit de la gestió del Consell Comarcal del Baix Ebre, la Direcció General de Turisme de
la Generalitat de Catalunya, dóna suport econòmic a través dels esmentats plans de foment
del turisme. També la Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut per a l‟execució del projecte.
No obstant això, i atesa l‟extensió del recorregut i el volum d‟actuacions a realitzar, el
finançament actual del projecte encara no és suficient per poder licitar i executar l‟actuació.
Per tot l‟exposat, i atès que els ajuntaments afectats valoren molt positivament la realització
d‟aquestes millores per la repercussió que ha de suposar al seu terme municipal i al conjunta
de la comarca, però sobretot per la millora d‟un espai que, en molts punts del traçat existeix
veritable perill i risc d‟accidents, han manifestat davant del Consell Comarcal la necessitat
que l‟ens comarcal dugui a terme, com més aviat millor, totes les accions possibles i
necessàries per tal aconseguir el finançament i les autoritzacions a fi de poder iniciar i
finalitzar les actuacions abans de la propera campanya turística a fi d‟evitar accidents i
millorar un traçat que, hores d‟ara, resulta poc segur però que comporta un potencial turístic
de gran vàlua per al territori.
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El Consell comarcal del Baix Ebre té la voluntat d‟executar directament aquesta actuació, per
a la qual cosa li cal obtenir el finançament pendent i les autoritzacions preceptives .
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Sol·licitar al Ministeri d‟Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través del Servei
Provincial de Costes de Tarragona (o de l‟organisme que cregui convenient) l‟atorgament
d‟un ajut de, com a mínim, 280.000,00 € per tal de poder executar les actuacions previstes
en el “Projecte de millora i valorització turística del GR92”, a l‟execució del qual, el Consell
Comarcal del Baix Ebre aporta, per col·laboració d‟altres ens, l‟import de 110.000,00 €.
Segon. Sol·licitar al Ministeri d‟Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través del Servei
Provincial de Costes de Tarragona l‟autorització que correspongui per tal que aquesta
administració comarcal pugui executar les actuacions previstes en el “Projecte de millora i
valorització turística del GR92”
Tercer. Manifestar davant el Ministeri d‟Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través del
Servei Provincial de Costes de Tarragona, la necessitat d‟obtenir un pronunciament urgent a
les nostres peticions atesa la conveniència de poder tenir enllestides les actuacions abans de
l‟inici de la propera campanya turística d‟estiu.
Quart. Manifestar davant el Ministeri d‟Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través del
Servei Provincial de Costes de Tarragona la voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre i
dels ajuntaments afectat de crear els grups de treball o mantenir les reunions que considerin
necessàries per tal de coordinar el projecte i aconseguir una execució satisfactòria,
tècnicament i jurídicament, per a totes les parts.
Cinquè. Trametre el present acord al Servei Provincial de Costes a Tarragona, a la
Subdelegació del Govern a Tarragona i al Ministeri d‟Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i
als tres ajuntaments afectats i al Diputat Sr. Joan Bertomeu Bertomeu
PUNT 8è- Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament
d’ajuts individuals de desplaçament, curs 2014-2015.
Atès que en aplicació del DECRET 219/1989, d‟1 d‟agost, que estableix la delegació de
determinades competències en matèria d‟ensenyament, entre les quals es troba la gestió del
transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels alumnes, així com la
gestió del servei escolar de menjador i els ajuts de menjador en favor de les famílies de la
comarca, el Consell Comarcal del Baix Ebre va assumir, mitjançant el corresponent conveni,
les competències esmentades.
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport
per tal de facilitar el desplaçament de l‟alumnat en l‟educació obligatòria, especifica que en
aquells casos en què no sigui possible la creació d‟un servei escolar de transport, s‟establiran
assignacions individualitzades a les famílies per tal d‟assegurar el trasllat dels escolars als
centres on han estat matriculats.
Amb data 8 de gener de 2014, la Consellera d‟Ensenyament i el President del Consell
Comarcal van signar el conveni de col·laboració entre l‟administració de la Generalitat de
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Catalunya, mitjançant el departament d‟Ensenyament, i el Consell Comarcal del Baix Ebre
per a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del
serveis escolar de menjador i altres prestacions en matèria d‟ensenyament, que preveu la
competència comarcal per atorgar els ajuts individuals de desplaçament.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la
Cohesió Social, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar les bases per a la concessió d‟ajuts individuals de desplaçament (AID) per a
alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2014/2015, que
figuren a l‟expedient.
Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases mitjançant un
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d‟anuncis de
la corporació, així com una referència de l‟anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l‟esmentada
aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d‟acord exprés, de conformitat amb l‟article
124 del Reglament d‟obres, activitats i servies dels ens locals.
Tercer- Trametre aquest acord a tots els centres d‟ensenyament obligatori de la comarca del
Baix Ebre.
PUNT 9è- Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar am l’Obra Social La Caixa per a
col·laboració econòmica en el desenvolupament de diverses activitats de caràcter
cultural i social.
La Fundació Bancària Caixa d‟Estalvis i Pensions de Barcelona, a través de la seva Obra
Social, contempla entre els seus objectius la realització d‟obres benèfiques i socials, pròpies
o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.
La missió de l‟Obra Social “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i de la societat,
amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de programes
propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients i,
en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus resultats i susceptibles de ser
transferides a altres entitats.
L‟Obra Social “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i
mediambientals amb una vocació transformadora.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, d‟acord amb l‟article 25 del Text refós de la Llei de
l‟organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, desenvolupa, entre d‟altres, les competències que li atribueixen les lleis del
parlament de Catalunya.
La Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis socials estableix els diferents nivells de prestació
dels serveis socials , estructurant-los en dos nivells: l‟atenció bàsica i l‟atenció especialitzada
i defineix l‟atenció bàsica com el dispositiu d‟informació, diagnòstic, orientació, suport,
intervenció i assessorament individual o comunitari que, és l‟eix vertebrador de tota la xarxa
de serveis socials i assigna als consells comarcals la prestació d‟aquesta atenció per als
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municipis de menys de 20.000 habitants del seu àmbit territorial . En l‟esquema de prestació
dels serveis socials bàsics s‟inclouen els ajuts econòmics per a situacions d‟urgència social.
És voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual col·laborar en el
compliment de les finalitats socials del Consell Comarcal, amb la compra d‟un vehicle amb
l‟adaptació corresponent per al transport de persones amb necessitats especials de mobilitat i
en concret en el desenvolupament, per aquesta, del programa esmentat anteriorment.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d‟Atenció a les
Persones, i per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació
comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni a signar amb l‟Obra Social La Caixa que té per objecte establir el
marc de la col·laboració entre l‟Obra Social “la Caixa” i el Consell Comarcal del Baix Ebre per
afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que aquesta
última du a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l‟efectivitat d‟aquest acord.
PUNT 10è- Aprovació, si s’escau, de la prorroga del conveni per a funcionament del
banc d’Ajudes Tècniques.
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.
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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 d‟Atenció 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 als exercicis 2014 i 2015 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.
PUNT 11è- Aprovació inicial, si s’escau, del 6è expedient de modificació de crèdits del
pressupost de l’exercici 2014.
Davant l‟existència de les despeses que no es poden demorar fins a l‟exercici següent per a
les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i davant la necessitat d‟efectuar transferències de crèdits d‟altres aplicacions del
Pressupost vigent no compromeses.
Atès l‟informe de Secretaria de data 11 de desembre de 2014 sobre la Legislació aplicable i
el procediment a seguir, atesa la Memòria de Presidència i l‟informe d‟Intervenció de data 12
de desembre de 2014, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d‟Afers Interns, i
per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar l‟expedient de modificació de crèdits Núm. 6/2014, en la modalitat de
generació de crèdits per majors ingressos, suplement de crèdit, transferència de crèdits entre
aplicacions de diferent grup de funció d‟acord amb el detall següent:
Generació de crèdit per majors ingressos
Aplicació
Pressupostària
324

48000

Descripció
Ajuts ensenyament

TOTAL DESPESES

Import
237.278,67
237.278,67

Suplement de crèdit
Aplicació
Pressupostària

Descripció

Import

150

16000

Seg. Soc. borsa habitatge

900,00

150

13000

Personal Borsa Habitatge

308,11

231

13000

Personal fix serveis socials

9.853,18
13

231

13010

Personal fix EAIA-SIFE

3.304,36

231

13100

Personal temporal serveis socials

2.438,43

231

13110

Personal temporal EAIA

231

13120

Personal temporal ICIF

332

13100

Personal temporal Arxiu Històric

274,76

337

13000

Personal fix joventut

470,97

430

13000

Personal laboral fix promoció econòmica

844,86

432

13000

Personal laboral fix turisme

388,75

491

13000

Personal fix SAI

428,61

493

13000

Personal fix consum

277,26

920

11000

Retribucions personal eventual

820,00

920

12000

Personal funcionari. Retrib. Bàsiques

2.741,12

920

12100

Personal funcionari. Retrib. Complementàries

3.527,33

920

13000

Personal fix. Admció. Gral.

TOTAL DESPESES

394,19
2.882,60

561,45
30.415,98

Finançat amb:
Concepte

Descripció

Import

45030

Addenda Dep. Ensenyament

237.278,67

87002

Romanent de crèdit per a suplement de crèdit

TOTAL INGRESSOS

30.415,99
267.694,66

Transferència entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa
Altes en aplicacions de despeses:
Aplicació
Pressupostària

Descripció

324

13000

Personal fix ensenyament

324

16000

Seguretat social ensenyament

337

13100

Personal temporal joventut

433

47000

Transferència corrent Baix Ebre Innova
TOTAL DESPESES

Import
1.007,44
530,48
821,62
18.000,00
20.359,54

Baixes en aplicacions de despeses:
Aplicació
Pressupostària

Descripció

324

22798

Subministrament menjadors

337

23120

Locomoció personal joventut

430

22706

Contractació aula activa
TOTAL DESPESES

Import
1.537,92
821,62
18.000,00
20.359,54
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Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L‟expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l‟esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d‟un
termini d‟un mes per a resoldre-les.
PUNT 12è- Aprovació, si s’escau, del reconeixement del dret del personal del Consell
Comarcal del Baix Ebre a la percepció de la part meritada de la paga extraordinària de
desembre de 2012.
1. El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l‟estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, suprimia durant l‟any 2012 la paga
extraordinària del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents del mes de desembre, i que d‟acord amb el seu article 2, disposava el
següent:
Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.
1. L‟any 2012 el personal del sector públic definit a l‟article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
pressupostos generals de l‟Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que
correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga
extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents
del mes esmentat.
2. Per fer efectiu el que disposa l‟apartat anterior, s‟han d‟adoptar les mesures següents:
2.1 El personal funcionari no percebrà al mes de desembre les quantitats a què es refereix l‟article
22.Cinc.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l‟Estat per a l‟any 2012, en
concepte de sou i triennis.
Tampoc es percebran les quanties corresponents a la resta dels conceptes retributius que integren tant
la paga extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes de desembre;
.../...
2.2 El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en ocasió
de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de l‟any 2012. Aquesta
reducció comprèn la de tots els conceptes retributius que formen part de la dita paga d‟acord amb els
convenis col·lectius que siguin aplicables.
L‟aplicació directa d‟aquesta mesura s‟ha de realitzar a la nòmina del mes de desembre de 2012,
.../...
6. El que disposen els apartats anteriors no és aplicable als empleats públics les retribucions per
jornada completa dels quals, exclosos incentius al rendiment, no assoleixin en còmput anual 1,5
vegades el salari mínim interprofessional que estableix el Reial decret 1888/2011, de 30 de desembre.
7. El present article té caràcter bàsic i es dicta a l‟empara del que disposen els articles 149.1.13a i
156.1 de la Constitució.

2. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió ordinària de data 16 de novembre
de 2012, va aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les partides
corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre que es detallen, quedant els
ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança
col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera i en els termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de
pressupostos.
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3. El règim jurídic de les pagues extraordinàries del personal al servei de les administracions
públiques està constituït, bàsicament, pel disposat en:




Llei 30/1984, de 2 d‟agost de mesures per a la reforma de la funció pública.
Llei 7/2007, de 12 d‟abril, de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic.
Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l‟Estat per a 2012.

D‟acord amb el que determina l‟article vint-i-tres.2.c) de la Llei 30/1984, de 2 d‟agost de
mesures per a la reforma de la funció pública, les pagues extraordinàries, que són dues l‟any
per un import mínim cadascuna d‟aquestes d‟una mensualitat del sou i triennis, es meriten els
mesos de juny i desembre.
L‟article 26.U.B) de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l‟Estat per a
l‟any 2012, estableix que, per al funcionaris i per al 2012, les pagues extraordinàries, que són
dues a l‟any, una el mes de juny i una altra el mes de desembre, i que es meriten d‟acord
amb el que preveu l‟article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l‟Estat per a 1988. Cada una de les pagues ha d‟incloure les quanties de sou i
triennis que fixa l‟article 22.Cinc.2 d‟aquesta Llei i del complement de destí mensual que es
percebi.
Quan els funcionaris hagin prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos
immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, l‟import de la paga extraordinària ha
d‟experimentar la reducció proporcional corresponent.
Per la seva part, l‟article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals
de l‟Estat per a 1988, en la redacció donada per la Llei 2/2004, de 27 de desembre, de
Pressupostos generales de l‟Estat per a l‟any 2005, anteriorment precepte modificat per
l‟article 102 a), de la Llei 13/1996 de 20 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de
l‟ordre social, determina el següent:
„a) cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no
comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el
importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada mes natural
completo y día por un sexto y un ciento ochentavo, respectivamente, del importe de la paga
extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses,
teniendo en cuenta que si la suma de los días de los meses incompletos fuera treinta o superior, cada
fracción de treinta días se considerara como un mes completo. „

4. Les resolucions judicials, en general, consideren que l‟aplicació del Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l‟estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, infringeix l‟ordenament jurídic, en especial pel que fa al principi d‟irretroactivitat
de les normes, així com els de seguretat jurídica, i confiança legítima, principis i valors que
informen el nostre sistema normatiu i que es troben proclamats tant a la Constitució
espanyola com al Codi civil vigent.
Recorreguda l‟aplicació i execució de la mencionada normativa, els pronunciaments
institucionals, Defensora del poble, i les diferents sentències, des de la jurisdicció social, la
contenciós administrativa, el Tribunal constitucional, o els Tribunals Superiors de Justícia en
sala contenciós administrativa, majoritàriament, s‟han pronunciat en el sentit de reconèixer el
dret de les persones recurrents a percebre la paga extraordinària de desembre del 2012 pel
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període meritat, des de l‟1 de juny fins al 14 de juliol de 2012, data immediatament anterior a
l‟entrada en vigor de l‟esmentat Reial decret llei 20/2012, fonamentat, entre altres, en la
irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets
individuals, reconeguda en l‟article 9.3 de la Constitució espanyola.
Vista la resolució de Presidència, per la qual s‟incoa expedient relatiu al reconeixement del
dret del personal del Consell Comarcal del Baix Ebre a la percepció de la part meritada de la
paga extraordinària de desembre de 2012, corresponent als serveis efectivament prestats
durant els 44 dies que van des de l‟1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol de 2012, deixada
d‟abonar en virtut del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l‟estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el 15 de
juliol de 2012, i se sol·licita al Departament de Recursos Humans informe de costos i
existència de consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa i de les
condicions particulars que justifiquen aquesta retribució.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d‟afers Interns, i
per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Reconèixer el dret del personal del Consell Comarcal del Baix Ebre a la percepció de
la part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012, corresponent als serveis
efectivament prestats durant els 44 dies que van des de l‟1 de juny de 2012 fins al 14 de juliol
de 2012, deixada d‟abonar en virtut del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l‟estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor
el 15 de juliol de 2012, sobre la base de les argumentacions i motivacions formulades en
aquest expedient.
Segon. Aplicar els efectes econòmics derivats de l‟acord anterior a la nòmina de desembre
de 2014.
Tercer. Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, el Consell
Comarcal del Baix Ebre ho comunicarà a la representació de la part social i procedirà a la
deducció íntegra de la quantia abonada per aquest concepte en la propera paga
extraordinària que correspongués abonar al personal.
Quart. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i donar-ne compte als òrgans i
unitats administratives als quals en correspongui el seu coneixement i execució.
PUNT 13è- Aprovació, si s’escau, dels expedients de concertació d’operacions de
tresoreria.
Atès que en data 17 de novembre de 2014, la Presidència va iniciar expedient per portar a
terme la concertació de la renovació de les operació de tresoreria a curt termini vigents i que
vencien abans de finals de 2014
Atès que en data 18 de novembre de 2014, la Secretaria va emetre informe amb la legislació
aplicable i el procediment a seguir.

17

Atès que en data 21 de novembre de 2014, es va emetre informe d‟Intervenció sobre les
característiques de l‟operació de tresoreria que es porta terme.
Atès que en data 25 de novembre de 2014 es va rebre l‟oferta de l‟entitat Caixabank, que
tenia el seu venciment en data 30 de novembre i que resultava avantatjós per als interessos
de la Corporació signar l‟operació per no haver de procedir a la seva cancel·lació, tractant-se
només d‟una renovació
Examinada la documentació que l‟acompanya i d‟acord amb aquesta i de conformitat amb allò
que estableix l‟article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el
Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i de conformitat amb allò que disposa l‟article
22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al
Ple l‟adopció del següent
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d‟afers Interns, i
per unanimitat dels 25 membres presents que conformen legalment la corporació comarcal,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la resolució de Presidència de data 25 de novembre que es transcriu:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb l‟entitat CaixaBank,
SA per un import de 500.000,00 €, que s‟ha de cancel·lar a 26 de novembre de 2015.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l‟entitat financera CaixaBank, SA amb les condicions
financeres següents:








Crèdit màxim autoritzat: 500.000,00 €
Tipus d‟interès: EURIBOR trimestral + 1,60
Termini: fins a 26-11-2015
Comissió d‟obertura: 0,10 %
Comissió d‟estudi: 0,10 %
Comissió no disponibilitat: 0,50% anual s/saldo no disposat, cobrable trimestralment
Fedatari públic: Sense intervenció notarial.

3. El pagament de les obligacions derivades d‟aquesta operació de crèdit a curt termini no resta
garantit específicament.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d‟Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la
formalització, d‟acord amb l‟article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d‟abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals.
5. Traslladar aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal per l seu coneixement i ratificació.

Segon. Adjudicar la concertació de les operacions de tresoreria per fer front a pagaments
que no es poden demorar i que són les següents:
1) Entitat: BBVA
Import: 600.000,00 €
Tipus d‟interès: Euribor 3 mesos + 3 %
Revisió tipus: trimestral
Liquidació: trimestral
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Comissions:
- D‟obertura: 1,00 %
- De disponibilitat: 0,5 % trimestral
- De cancel·lació: exempt
Termini: 1 any
Intervenció de l‟operació: Secretari del Consell

2) Entitat: BANKIA
Import: 200.000,00 €
Tipus d‟interès: Euribor anual + 3,5 %
Revisió tipus: trimestral
Liquidació: trimestral
Comissions:
- D‟obertura: 1,00 %
- De disponibilitat: 0,25 % trimestral
Termini: 12 mesos
Intervenció de l‟operació: Notarial.
Tercer. Autoritzar al President de la Corporació per a signar operacions de tresoreria amb les
entitats bancàries esmentades
Quart. Comunicar al Departament de Política Financera de la Generalitat de Catalunya la
signatura de l‟operació per al seu coneixement.
PUNT 14è- Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost comarcal de l’exercici 2015 i
document annexos preceptius.
El Sr. Joaquim del Pino, presenta el pressupost per a l‟exercici 2015.
El Sr. Joan Font, destaca que són uns pressupostos continuistes, que augmenten la inversió
però que encara és veu afectat pel Pla de Sanejament de l‟any 2009, tot i això redueix la
despesa no productiva i no retalla la despesa social.
El Sr. Daniel Andreu exposa que les persones són les que sumen, i tots han de sumar per fer
comarca. Diu que és evident que ERC no està sempre en sintonia amb el govern, però que al
moment dels pressupostos o bé s‟ha abstingut o bé ha votat a favor, mai ho ha fet en contra.
Els que presenten avui, exposa que els agradaria votar en tres blocs. Al capítol 6 que és el de
inversions, votaríem a favor perquè són unes decisions adequades, sostenibles i necessàries
per a la comarca. Hi ha altres blocs que ens porten a discussions diferents, a aquest consell
igual que als altres hi ha unes partides que són finalistes, que venen de la Generalitat i que
sempre és podrien millorar sobretot en aspectes socials. Hi ha també un 3è bloc el qual
votaríem en contra igual que al segon, que és menys important, que és la partida que són per
decisions pròpies, però vull manifestar que continuarem sense votar en contra dels
pressupostos i ens abstindrem, ja que dels tres blocs n‟hi ha dos en que no hi estaríem
d‟acord i un si.
El Sr. Joan Curto, diu que per coherència i com ja van fer l‟any passat votaran a favor, que
potser farien alguns canvis en algunes partides per al benefici de la comarca.
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El Sr. Rubén Lallana, destaca que s‟acaba una etapa de 4 anys, d‟un govern amb compromís
de fer bones polítiques socials, de territori i sostenibilitat, i que creu que han complert.
Després d‟una etapa dolenta econòmicament, aquests pressupostos són els més alts dels
últims 6 anys, que s‟ha fet tot això sense acomiadar a cap treballador, com si que ha passat a
altres ens públics, que s‟han pogut reduir les despeses no productives, que són aquelles que
no arriben directament al ciutadà com la llum, aigua, material d‟oficina, actes protocol·laris,
etc. Tal com ha comentat el Sr. Del Pino s‟han pogut reduir despeses financeres, reduint
d‟aquesta manera el deute, això significa que és un pressupost acurat, seriós i responsable.
Vol agrair l‟abstenció i el vot favorable de l‟oposició i destaca la costosa elaboració d‟aquests
pressupostos, que ha estat possible fer-ho gràcies als tècnics de la casa són fabulosos, però
també per la dedicació del president, que és capaç d‟aconseguir fins i tot allò que pareix
impossible, i així ho ha demostrat.

Examinat l'expedient instruït en virtut de l'aprovació del Pressupost Consolidat de la
Corporació per a l'exercici econòmic del 2015 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.
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
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d‟Afers Interns,
amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals del grup de CiU, els 6 consellers comarcals
del grup del PSC i els dos del grup comarcal del PP, i amb l'abstenció dels 6 consellers
comarcals del grup d‟ERC, el ple del consell adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre
per a l'exercici econòmic de 2015, anivellat en ingressos i despeses en la quantitat de
11.330.368,54 € (onze milions tres-cents trenta mil tres-cents seixanta-vuit euros i cinquantaquatre cèntims) i d'acord amb el següent detall per capítols:

PRESSUPOST COMARCAL 2015
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

225.800,00
9.341.018,83
66.499,66
1.529.050,05
168.000,00
11.330.368,54
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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

3.427.279,93
5.148.310,87
75.509,11
817.748,34
1.597.053,29
95.805,00
168.662,00
11.330.368,54

El Pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre queda integrat per:
a. El Pressupost del Consell Comarcal per import d‟11.139.506,26 € en despeses i en
ingressos.
b. El Pressupost de la societat Baix Ebre Innova, SL per import de 220.077,90 € 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 i l‟organigrama funcional.
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 15è- Moció de grups polítics comarcals en relació a la declaració de
responsabilitat pel 9N.
El Sr. Joan Font diu que s‟abstindrà ja que respecta als qui ho fan per decisió personal, diu
que ell va anar a votar el 9 de novembre en llibertat.
El Sr. Dani Andreu exposa que a més del sentiment fa falta fer gestos, com estar al costat
dels qui ens representen i davant d‟aquesta agressió dona suport a la moció.
El Sr. Joan Curto demana que la votació sigui de forma individual no fent cap més aportació
al debat.
El Sr. Rubén Lallana, diu que el seu grup votarà a favor de la moció, és una moció política,
però que s‟ha de presentar i votar per una qüestió moral i de responsabilitat, per donar suport
a aquelles personalitat que han pres la decisió per la força mostrada per la ciutadania.
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Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d‟ultradreta van interposar
querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del
govern.
Igualment, el Fiscal General de l‟Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, va
manifestar la intenció d‟interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns
membres del Govern si no s‟aturava l‟organització del 9N tot i que, finalment, no la va
interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya
perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que
posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir,
per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es donaven les
raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de
Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant una
querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern, Joana
Ortega i la consellera d‟Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de
desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d‟una clara persecució política per part del Govern de
l‟Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l‟estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris
que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l‟èxit es deu a la
ciutadania, que com en anteriors ocasions s‟ha mobilitzat a favor de les llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d‟alcaldes i regidors que van destinar
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per
celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa,ja que davant la impossibilitat i
la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra
membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la
celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en
seu judicial.
Per tot l‟exposat, després de conèixer la proposta dels grups comarcals de CiU i ERC, amb
els vots a favor dels 11 consellers comarcals del grup de CiU, els 6 d‟ERC i 2 membres del
grup del PSC, amb l‟abstenció de 1 membre del grup comarcal del PSC i 1 del grup comarcal
del PP, i amb els vots en contra de 3 membres del grup comarcal del PSC i un del grup
comarcal del PP, el ple del consell adopta els següents ACORDS:
Primer.- Que els consellers comarcals que votem a favor de la present proposta vam
participar activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
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responsabilitats que se‟n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s‟imputin
al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de l‟organització i
execució del citat procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al
Govern de la Generalitat de Catalunya.
PUNT 16è- Propostes d’urgència.
No se‟n presenten.
PUNT 17è- Informes de govern, si s’escau.
No es produeix cap intervenció
PUNT 18è- Torn de control, precs i preguntes.
El Sr. Ferran Cid agraeïx les paraules del conseller Joan Font referent al punt que fa
referència al GR92. Explica que van comprometre‟s el Subdelegat del Govern i també el
senyor Joan Bertomeu, així que demano que se‟ls faci arribar també la proposta aprova les
actuacions al GR92.

Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 14:35 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
Vist i plau
La secretària accidental,
El President,
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