ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SESSIO: 03/2018
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 19 de març de 2018
HORA: 12.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Elisabet Zapater Alfonso
Joan Pere Gómez Comes
Ferran Cid Martí
Lluís Espinach Pegueroles
Roger Avinyó Martí
Josep Felip Monclús Benet
MEMBRES EXCUSATS
Daniel Andreu Falcó
ALTRES ASSISTENTS:
Enric Adell Moragrega
Josep Antoni Navarro Serra
Mayte Puell Garcia
Josep Codorniu Suñer
Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homes
Kilian Franch Arques
Rafel Tomas Royo
Francesc Gas Feré
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Els membres de la comissió de Govern coneixen l’acta 02/2018 d’aquest òrgan i per
unanimitat aproven el document de la sessió de data 19 de febrer de 2018

PUNT 2n. Autoritzacions actuacions en via verda
ENDESA
“El Ple del Consell Comarcal del baix Ebre, en sessió de data 23 de juliol de 2015 va
acordar delegar en la Comissió de Govern l’atribució plenària d’autoritzar usos privats
compatibles amb la via verda i d’acord amb el conveni signat RENFE per a la cessió de
l’ús, durant 30 anys, dels terrenys que constitueixen l’antic traçat de l’antic traçat
ferroviari de la línia La Puebla de Híjar – Tortosa, en l’assentament de la via, entre els
punts quilomètrics 105/402 i 127/820.

En data 8 de març de 2018, l’empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU
presenta escrit pel qual sol·licita autorització per a una estesa de línia de baixa tensió
per un nou subministrament a Aldover
En data el tècnic comarcal emet el següent informe:
“En la descripció de l’obra hi consta: “estesa de línia subterrània de baixa tensió”, això no obstant,
al plànols es determinen les obres a fer de la següent manera:
estesa de 40m de línia aèria
substitució de suport existent de fusta per un de formigó
(entre d’altres)
El Consell Comarcal del Baix Ebre té un conveni de cessió d’ús amb “Patrimonio y Urbanismo
Renfe” que estableix com a cessió “una franja d’ús” de 5 metres a banda i banda de l’eix del
traçat de l’antiga via
L’ús de la via verda és la competència que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha de vetllar per a
que no es vegi malmesa i les obres projectades es considera que no n’afectaran l´ús.
CONCLUSIONS
Informo favorablement l’autorització de l’actuació pel que respecta a les competències que el
Consell Comarcal del Baix Ebre té respecte l’ús de la via verda

Vistes les consideracions de l’informe tècnic , la Comissió de Govern, per unanimitat
dels presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar a l’empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU per al pas
de la línia elèctrica projectada per al nou subministrament previst al Poligon 22, parcel.la
12 del terme municipal d’Aldover.
Segon. Notificar aquest acord a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU , a
l’Ajuntament d’Aldover i a ADIF com actual titular de la via verda.

AJUNTAMENT DE XERTA
“El Ple del Consell Comarcal del baix Ebre, en sessió de data 23 de juliol de 2015 va
acordar delegar en la Comissió de Govern l’atribució plenària d’autoritzar usos privats
compatibles amb la via verda i d’acord amb el conveni signat RENFE per a la cessió de
l’ús, durant 30 anys, dels terrenys que constitueixen l’antic traçat de l’antic traçat
ferroviari de la línia La Puebla de Híjar – Tortosa, en l’assentament de la via, entre els
punts quilomètrics 105/402 i 127/820.
En data 5 de febrer de 2018, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Xerta presenta escrit
pel qual comunica al Consell Comarcal del baix Ebre que el Ple de l’Ajuntament ha
aprovat inicialment la modificació 006 del pla d’ordenació urbanística municipal i en
compliment del que disposa l’article 85.5 del decret legislatiu 1/2010, sol·licita informe
en relació a les competències sectorials exercides per l’ens comarcal en relació a la via
verda del Baix Ebre
En data 7 de febrer de 2018, el tècnic comarcal emet informe que diu:

INFORME
La principal naturalesa de la modificació puntual és canviar la classificació i la qualificació
urbanístiques d’uns terrenys adjacents a la via verda.
I també reconèixer la realitat – límit físic construït amb la restitució de l’alineació del vial que
afronta amb la façana sud-est de la finca de la Ctra. de Paüls, 1 a la façana construïda de la
tanca que delimita la parcel·la. Per a tal finalitat es proposa canviar la qualificació de part dels
terrenys qualificats de Sistema viari (V) per a incorporar-los a la Zona de baixa densitat (clau BD).
Subzona BD0 Baixa densitat. Part de la parcel·la no edificable.
Per tant, es tracta d’un tràmit en que la realitat física actual dels terrenys no es veurà modificada,
com tampoc suposarà que pugui modificar-se un cop aprovada definitivament. Per tant,
l’aprovació de la modificació del POUM no afectarà el traçat de la via verda.
Tampoc es considera que el canvi de classificació i qualificació dels terrenys afectin a la via
verda.
CONCLUSIONS
Informo favorablement la modificació 006 del POUM de Xerta en quan a les competències del
Consell Comarcal del Baix Ebre i a les derivades de la titularitat de la Via Verda sense realitzar
cap més comentari o suggeriment al respecte

Vistes les consideracions de l’informe tècnic , la Comissió de Govern, per unanimitat
dels presents, adopta els següents ACORDS:

Primer. Informar favorablement la modificació 006 del POUM de Xerta en quan a les
competències del Consell Comarcal del Baix Ebre i a les derivades de la titularitat de la
Via Verda
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Xerta

EFREN BORRAS HETZLER
“El Ple del Consell Comarcal del baix Ebre, en sessió de data 23 de juliol de 2015 va
acordar delegar en la Comissió de Govern l’atribució plenària d’autoritzar usos privats
compatibles amb la via verda i d’acord amb el conveni signat RENFE per a la cessió de
l’ús, durant 30 anys, dels terrenys que constitueixen l’antic traçat de l’antic traçat
ferroviari de la línia La Puebla de Híjar – Tortosa, en l’assentament de la via, entre els
punts quilomètrics 105/402 i 127/820.
En data 14 de febrer de 2018, el Sr. Efren Borràs Hetzler va presentar una sol·licitud per
tal de demanar permís per fer una acció de art mural a la via verda a la zona de Xerta

En data 20 de febrer de 2018, el tècnic comarcal emet el següent informe:
Assumpte: Sol·licitud per fer una acció d’art mural a la via verda a la zona de Xerta
INFORME
En el Reglament Regulador de l'ús de la via verda i la via cicloturista del Baix Ebre no s’hi regulen
actuacions com les sol·licitades. Només està regulat aspectes relatius a la publicitat i de la
següent manera:
5.7.- El Consell Comarcal del Baix Ebre podrà habilitar espais, amb taulers, plafons o anàlegs, a
punts estratègics de la via verda i de la via cicloturista en els quals es podrà autoritzar la
instal·lació de rètols indicadors d’establiments privats, prèvia obtenció de la corresponent
autorització per part del Consell Comarcal d’acord amb el present reglament.
La realització d’un mural d’art en aquest punt no incidirà negativament en l’ús de la via verda. És
més, es considera que pot millorar-ne l’aspecte i esdevenir un element interessant al llarg del
recorregut.

Això no obstant, el mural es pretén realitzar contra el mur de contenció del pont que creua per
damunt la via verda i uneix la carretera C-12z amb la TV-3541, per tant, caldria demanar
autorització a l’ens que en tingui la titularitat i també a l’ajuntament de Xerta.
CONCLUSIONS
S’emet informe favorable pel que respecta a les competències del Consell Comarcal del Baix
Ebre i s’hauria de trametre la sol·licitud a l’ens que tingui la titularitat de les carreteres esmentades
i a l’ajuntament de Xerta.

Vistes les consideracions de l’informe tècnic , la Comissió de Govern, per unanimitat
dels presents, adopta els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar el Sr. EFREN BORRAS HETZLER per dur a terme una acció de art
mural a la via verda a la zona de Xerta, d’acord amb les especificacions que s’incloïen
en la seva petició i en exercici de les competències del Consell Comarcal del baix Ebre
sobre la via verda.

Segon. Deixar constància al Sr. EFREN BORRAS HETZLER de la necessitat de
demanar autorització a l’ens que en tingui la titularitat i també a l’ajuntament de Xerta
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat

PUNT 3r. Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del
mes de març de 2018
Els consellers assisteixen a la Presidència en l’elaboració de l’ordre del dia de la sessió
ordinària del mes de març que contindrà els següents punts:
. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del Servei d’Ajuda a Domicili de l’any 2017
. Aprovació, si s’escau, de la previsió de costos i annex al conveni del Servei d’Ajuda a
Domicili, any 2018
. Aprovació, si s’escau, dels convenis a signar amb les Entitat Municipals
Descentralitzades de la comarca per a implementació del programa ENFEINA’T
. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió
d’Ajuts Individuals de Menjador, curs 2018-2019
. Aprovació, si s’escau, dels preus del servei de gestió de residus, any 2018
. Aprovació definitiva, si s’escau, del Programa d’Actuació Comarcal 2018-2021
. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions del
Consell Comarcal del Baix Ebre
. Aprovació, si s’escau, de les bases i convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a
projectes i actuacions d’interès comarcal, any 2018

La Presidenta comunica que tots els divendres anteriors al dilluns que es convoquen les
comissions informatives, es reuneix amb secretaria i intervenció per tractar els
assumptes que s’inclouen en les sessions i que posteriorment formen l’ordre del dia de
la sessió plenària ordinària in convida a tots els consellers de l’equip de govern a assistir
per tal de conèixer amb més profunditat tots els assumptes. Igualment recorda als
presidents de les comissions que aquestes es convoquen el dimecres abans de la seva
sessió i que, per tant, han de conèixer els assumptes a incloure i han de tancar amb els
responsables l’ordre del dia de la comissió.

PUNT 4t. Informes de Presidència i dels senyors consellers de les actuacions
realitzades per compliment de la representació del Consell Comarcal del Baix Ebre
en els diferents òrgans i organismes d’altres administracions públiques.
La Presidenta informa que ha assistit al Consell d’Administració de SAGESSA i que s’ha
procedit a la renovació del representants que, hores d’ara, encara constava el Sr. Daniel
Andreu
El Sr. Francesc Gas informa sobre l’estat de licitació del servei de recollida de residus
El Sr. Joaquim del Pino informa sobre la presentació del llibre “El tortosí del Baix Ebre i
l’estandard” del Sr. Carles Castellà.
No es produeixen més informes

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió, sent 12:30 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
La Presidenta,

