ACTA 02/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Gilabert Rodriguez, Antoni
Tomàs Audí, Domingo

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviñó i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Vallespí Cerveto, Francesc
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
Sent les 13:30 hores del dia 25 de febrer 2022, es reuneixen sota la Presidència del
Sr. Xavier Faura Sanmartín, 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 del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de
data 22 de febrer de 2022, sota el següent ordre del dia:
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PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
PUNT 2n.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència.
PUNT 3r.- Expedient 142/2022. Aprovació, si s'escau, de la
complementària al contracte programa en matèria de serveis socials.

5a.addenda

PUNT 4t.- Expedient 1044/2021. Aprovació, si s'escau, del model únic de Conveni de
col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments que
s’hi vulguin acollir, amb la finalitat de crear un parc d’habitatges de lloguer social.
PUNT 5è.- Expedient 187/2022. Aprovació, si s'escau, de l'ampliació de l'Oferta
Pública d'Ocupació de l'exercici 2022.
PUNT 6è.- Expedient 188/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases de selecció de
personal laboral fix de SUBALTERN-AUXILIAR.
PUNT 7è.- Expedient 622/2021. Informació Econòmica financera. Donar compte del
PMP i morositat del 4t trimestre i anual de 2021.
PUNT 8è.- Expedient 1025/2021. Aprovació del pla d'acció derivat de l'auditoria al
Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià exercici 2020.
PUNT 9è.- Expedient 143/2022. Donar compte de l'expedient de la 2a.modificació de
crèdits del pressupost de l'exercici 2022.
PUNT 10è.- Expedient 147/2022. Donar compte de l'expedient de la 3a.modificació de
crèdits del pressupost de l'exercici 2022.
PUNT 11è.- Expedient 186/2022. Aprovació, si s'escau, del document “Pla Comarcal
de Joventut 2022-2025".
PUNT 12è.- Expedient 210/2022. Proposta de presidència de substitució de
representant del Consell Comarcal del Baix Ebre al COPATE per la formació ERC.
PUNT 13è.- Expedient 203/2022. Moció que presenta el grup comarcal d'ERC en
defensa del Cànon de Residus a Catalunya.
PUNT 14è.- Expedient 205/2022. Moció del grup Comarcal Ciutadans per a que es
realitzi l'ampliació de la Via Verda del Val de Zafán per a que connecti també els
municipis de Camarles, Deltebre, l'Aldea i l'Ampolla a través de l'extensió d'aquesta via
des del municipi d'Amposta.
PUNT 15è.- Propostes d’urgència.
PUNT 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
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Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que
és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
Abans de l’inici del Ple el President del Consell Comarcal del Baix Ebre, el Sr. Faura,
diu que vol expressar la seva solidaritat amb la treballadora ucraïnesa del consell
comarcal, la Sra. Olena Nesteryuk, ja que té bona part de la seva família a Ucraïna,
així com en la resta de la comunitat ucraïnesa, especialment a la resident a la nostra
comarca. Per finalitzar, diu que les guerres no resolen mai res.
Un cop finalitzades aquestes paraules refent a la guerra entre Rússia i Ucraïna,
comencen a desenvolupar-se els punts del ple.
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, de data 28 de
gener de 2022, pel fet que s’ha distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i
s’aprova, per unanimitat dels consellers comarcals presents, l’acta 01/2022 de la
sessió ordinària de data 28 de gener de 2022.
PUNT 2n. Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

RP 20220031

SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 147/2022 -Expedient 3a. modificació de crèdits al pressupost de 2022 --

147/2022

RP 20220030

SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 143/2022 -Expedient 2a. modificació de crèdits al pressupost de 2022 --

143/2022

RP 20220028

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
32/2022 -- BORSA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ DE
TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A. PERÍODE 2022 --

32/2022

RP 20220029

SIA 2126677 -- Expedient 1258/2021 -- Múltiples interessats -COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR,
CURS 2021-2022 --

1258/2021

RP 20220027

SIA 2165410 -- Expedient 157/2022 -- U67234310 UTE BAIX
EBRE-MONTSIA -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN
CAMIO CISTERNA - UTE BAIX EBRE MONTSIA PLANTA DE
TRANSFERENCIA --

157/2022

RP 20220026

SIA 2165410 -- Expedient 172/2022 -- 40933355W ANGELS
BLADE BENAIGES -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN
CAMIO CISTERNA - COOPERATIVA DE TRANSPORTS SCCL,
COTRAT --

172/2022

RP 20220025

Expedient 1960/2018 -- Contractacio treballadora familiar Sonia
Marzo Bernat --

1960/2018

RP 20220024

Expedient 1960/2018 -- 52603870H SONIA MARZO BERNAT -Contractacio treballadora familiar Sonia Marzo Bernat --

1960/2018
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RP 20220023

SIA 2165410 -- Expedient 156/2022 -- P4301300B Ajuntament
Ametlla de Mar -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN
CAMIO CISTERNA - P.I. LES CREUETES L'AMETLLA DE MAR
--

156/2022

RP 20220022

SIA 2165410 -- Expedient 141/2022 -- V43923614 CITRICS
TERRES DE LEBRE, SAT CAT 1521 -- PROCEDIMENT
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO
CISTERNA - CITRICS TERRES DE LEBRE, SAT CAT 1521 --

141/2022

RP 20220021

SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 118/2022 -47824376Q Raquel Gas Chulbi -- RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS RAQUEL GAS CHULBI --

118/2022

RP 20220020

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
102/2022 -- CONTRACTACIÓ PERSONAL PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA FPO DUAL 2021 A
EXECUTAR DURANT EL 2022 --

102/2022

RP 20220019

SIA 2126673 -- 210 TRESORERIA -- Expedient 79/2022 -Nòmina GENER 2022 --

79/2022

RP 20220018

SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 47/2022 -Expedient aprovació 1a. modificació de crèdits al pressupost de
2022 --

47/2022

RP 20220017

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022

RP 20220016

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022

RP 20220015

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 --

87/2022

RP 20220014

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 257/2021 -Múltiples interessats -- CONTRACTE D'OBRES . EDAR
TIVENYS- Remodelació de l’actual Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Tivenys - --

257/2021

RP 20220013

SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 74/2022 -52603679B Alba Panisello Cabrera -- RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS ALBA PANISELLO CABRERA --

74/2022

PUNT 3r.- Expedient 142/2022. Aprovació, si s'escau, de la 5a. addenda
complementària al contracte programa en matèria de serveis socials.
Amb data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte
Programa per a la coordinació, la cooperació la col·laboració en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d’igualtat pel període 20162019. A aquest document se li han anat afegint diverses addendes.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, te
la intenció que el pròxim contracte programa quadriennal doni un salt qualitatiu en
l’avaluació d’impacte de les polítiques, potenciar la prevenció i abordar íntegrament
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les necessitats de les persones i la comunitat i per això s’està negociant en l’actualitat
en les entitats municipalistes.
Per garantir la seguretat jurídica dels serveis que es presten i el seu finançament el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, va
prorrogar les condicions de l’exercici 2019 per a l’exercici 2020, mentre no se signa el
nou Contracte Programa quadriennal.
La situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de
precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció d’ingressos de
les persones que han perdut la feina o perquè han vist dràsticament disminuït el volum
d’activitat, com també per l’especial incidència que pot tenir la malaltia en els
col·lectius amb més fragilitat perquè presenten malalties cròniques o també per raó de
l’edat. Aquesta situació ha repercutit negativament en els indicadors d’incidència de la
violència masclista contra les dones i els seus fills i filles.
Per aquest motiu, en data 26 de gener de 2022, el Departament de Drets Socials
proposa signar la V Addenda Covid amb els següents objectius:
― Mesura 45.18.1. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació
de violència masclista i per als seus fills i filles: 8.199,71€
― Mesura 45.18.2. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació
de violència masclista i per als seus fills i filles (Pacte d’Estat): 1.495,16 €
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el document “Addenda complementària al contracte programa entre el
Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de
serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte
social de la COVID-19 (cinquena addenda COVID)”.
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 4t.- Expedient 1044/2021. Aprovació, si s'escau, del model únic de Conveni
de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els
Ajuntaments que s’hi vulguin acollir, amb la finalitat de crear un parc
d’habitatges de lloguer social.
L’accés a un habitatge digne i adequat és un dret de tots els ciutadans recollit com a
principi rector de la política social i econòmica a l’article 47 de la Constitució i l’article
47 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que assenyalen els joves i els col·lectius
més necessitats com a destinataris preferents de l’actuació de les administracions
públiques en aquest camp. La situació del mercat de l’habitatge, l’emergència
habitacional i les dificultats financeres, juntament amb d’altres aspectes socials o la
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precarietat laboral, provoca serioses dificultats a molts persones residents a la
comarca del Baix Ebre.
En aquest marc, el Consell Comarcal i la Fundació Habitat3, van signar un conveni de
col.laboració en l’àmbit de les polítiques i programes socials d’habitatge, mitjançant el
qual HÀBITAT3 aportarà habitatges de la seva titularitat per destinar-los a lloguer
social de persones derivades pels serveis socials del Consell Comarcal del Baix Ebre.
El passat mes de desembre, el Ple del Consell Comarcal va aprovar un conveni de
col·laboració amb els ajuntaments de Deltebre, l’Ametlla de Mar, l’Aldea i Roquetes
amb la finalitat de crear un parc d’habitatges de lloguer social per tal de poder donar
resposta a les famílies en situació d’especial d’emergència i amb necessitat
d’acompanyament social
Aquest servei ha resultat interessant per altres municipis de la comarca, per la qual
cosa el Consell Comarcal creu convenient elaborar un conveni marc de cooperació, de
manera que altres municipis que estiguin interessats es puguin acollir de manera
gradual, en funció de les seves necessitats. Així, la relació entre les dos
administracions s’actualitzaria amb les dades que figuraran a l’addenda, que serà
específica per cada Ajuntament.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el MODEL UNIC de Conveni de col.laboració a signar entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments que s’hi vulguin acollir, amb la finalitat de
crear un parc d’habitatges de lloguer social per tal de poder donar resposta a les
famílies en situació d’especial d’emergència i amb necessitat d’acompanyament social
al seu municipi, amb el text marc que s’annexa, amb el benentès que l’addenda
annexa a cada conveni inclourà els pisos i les condicions concretes de cada municipi
Segon. Que la Presidència del Consell Comarcal signi tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord, i formalitzi els convenis amb les addendes
corresponents.
PUNT 5è.- Expedient 187/2022. Aprovació, si s'escau, de l'ampliació de l'Oferta
Pública d'Ocupació de l'exercici 2022.
Per Acord del Ple de data 26.11.2021 es va aprovar, juntament amb el Pressupost
comarcal, la Plantilla i, en la mateixa sessió es va aprovar també la Relació de Llocs
de treball d'aquest Consell Comarcal per a l'any 2022.
En la Plantilla i corresponent Relació de Llocs de treball figuren vacants i dotades
pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera
imprescindible en l’exercici 2022 per al bon funcionament dels serveis comarcals.
El Ple del Consell, en sessió de data 23.12.2021, va aprovar l’Oferta Pública per a
l’exercici 2022, incloent places de funcionari d’imprescindible cobertura.
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La gerent comarcal ha elaborat una detallada memòria justificant la necessitat
d’ampliar l’oferta pública d’ocupació arran la publicació de les normes que impulsen
l’estabilització de l’ocupació temporal en el si de l’administració pública.
La gerent comarcal ha informat també que s’ha traslladat als representants de ls
treballadors la voluntat de la corporació d’ofertar les places que, considerant-se
estructurals i no subjectes a processos d’estabilització, han de ser cobertes per tal de
garantir el funcionament dels serveis comarcals propis i delegats i encarregats de
gestionar.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’ampliació de l'Oferta d'ocupació pública del Consell Comarcal del
Baix Ebre per a l'any 2022, que conté els següents llocs de treball:
PERSONAL LABORAL FIX
1. Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a de gestió administrativa –
contractació administrativa
Número places: 106 – 177
Adscripció:
Administració General
Règim jurídic: laboral
Classe: tècnica diplomada
Grup de classificació: A2
Sistema selectiu: concurs oposició
Torn: lliure
Núm. de places convocades: 2
2. Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a de gestió administrativa –
Recursos Humans
Número places: 107
Adscripció:
Administració Financera
Règim jurídic: laboral
Classe: tècnica diplomada
Grup de classificació: A2
Sistema selectiu: concurs oposició
Torn: lliure
Núm. de places convocades: 1

3. Denominació de la plaça segons plantilla: Tècnic informàtic
Número plaça: 178
Adscripció: Àrea de Governació
Règim jurídic: laboral
Classe: tècnica diplomada
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Grup de classificació: A2
Sistema selectiu: concurs oposició
Torn: lliure
Núm. de places convocades: 1

4. Denominació de la plaça segons plantilla: Administratiu Territori-Habitatge
Número plaça: 179
Adscripció: Territori – Obres públiques – Protecció Civil
Règim jurídic: laboral
Classe: administratiu
Grup de classificació: C1
Sistema selectiu: concurs oposició
Torn: lliure
Núm. de places convocades: 1

5. Denominació de la plaça segons plantilla: Subaltern / Auxiliar equipaments
CIDTBE
Número plaça: 86
Adscripció: Territori – Obres públiques – Protecció Civil
Règim jurídic: laboral
Classe: subaltern
Grup de classificació: AP
Sistema selectiu: concurs oposició
Torn: lliure
Núm. de places convocades: 1

SEGON. Publicar l'Oferta d'ocupació pública en el tauler d'anuncis de la Corporació,
així com a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal a partir de la data d’inici
d’efectivitat del pressupost comarcal per a l’exercici 2022.

PUNT 6è.- Expedient 188/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases de selecció de
personal laboral fix de SUBALTERN-AUXILIAR.
Vista la necessitat de disposar del personal necessari per atendre els serveis que es
presten en el Centre d’Innovació i Desenvolupament Turístic EbreTerra, tal com consta
de forma detallada en la memòria de gerència
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar les Bases reguladores de les proves selectives per a la provisió en
propietat de la plaça vacant de Subaltern / Auxiliar d’Equipaments del CITBE
EbreTerra i convocar les proves selectives.
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Segon. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal.
Tercer. Que el President, en l’exercici de les seves facultats, adopti les resolucions
necessàries per a fer efectiva aquesta selecció, amb la previsió que caldrà disposar de
l’aprovació definitiva de l’Oferta Pública que conté aquesta plaça abans de finalitzar el
procés selectiu.

PUNT 7è.- Expedient 622/2021. Informació Econòmica financera. Donar compte
del PMP i morositat del 4t trimestre i anual de 2021.
INFORME D’INTERVENCIÓ
D’acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració
d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el
preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini.
L'informe trimestral contemplarà la totalitat dels pagaments realitzats en el 4t trimestre de 2021
i, la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament a final del mateix.
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació,
aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i
Hisenda i a l'òrgan competent de la CCAA.
QUART. Legislació aplicable
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1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
2. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
A la vista d'això, emeto el següent
INFORME
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual
s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint
el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:
1. Pagaments realitzats en el trimestre.
2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
3. Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
4. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors.
I. Pagaments Realitzats en el Període
Pagaments Realitzats en el Període
Codi Entitat

Període Mitjà
Pendent
Pagament
(PMPP) (dies)

Entitat

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre
09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L.
09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Dins Període Legal
de Pagament
Nombre
Operacions

52,75
23,59
2,74

278
90
22

Import
Total

Fora Període Legal
de Pagament
Nombre
d'Operacions

880.655,11
32.562,33
33.371,71

13
0
0

Import
Total
1.075.633,78
0,00
0,00

II. Interessos de demora Pagats en el Període:

Codi Entitat

Entitat

Interessos de Demora
Pagats Dintre del Període
Núm. Pagaments

09-43-003-RR-000
09-43-003-RP-001
09-00-376-CC-000

Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

0
0
0

Import Total
0,00
0,00
0,00
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III. Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del

Període:

Codi Entitat

Factures o Documents Justificatius Pendent Pagament a Final del Període
Dins Període Legal de
Fora Període Legal de
Període Mitjà
Pagament
Pagament
Pendent
Final del Període
Final del Període
Pagament
Nombre
Import
Nombre
Import
(PMPP) (dies)
Operacions
Total
d'Operacions
Total

Entitat

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre
09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L.
09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

29,15
9,07
0

152
7
0

1.097.387,34
4.562,33
0,00

1
0
0

5,52
0,00
0,00

IV. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors

Codi Entitat

09-43-003-RR-000

Entitat

Cm. Baix Ebre

Ràtio Operacions
Pagades
32,86

Ràtio Operacions
Pendents de
Pagament
14,72

Període Mig
Pagament
Trimestral
26,34

PUNT 8è.- Expedient 1025/2021. Aprovació del pla d'acció derivat de l'auditoria al
Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià exercici 2020.
En data 14 de desembre de 2020 per part de la Intervenció es va elaborar el pla anual
de control financer de l’exercici 2021 i es va elevar al Ple per al seu coneixement en
data 18 de desembre de 2020.
En l’esmentat pla s’inclou la realització de l’auditoria de compliment i operativa al
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
La gerència de la Corporació va resoldre contractar la Sra. Immaculada Rius Andrés per
a l’execució dels treballs i es van lliurar a la Corporació en data 13 d’octubre de
2021.
La interventora comarcal ha elevat al Ple del Consell els informes d’auditoria de
comptes i compliment en data 26 de novembre de 2021,
Correspon al President de la Corporació la formalització d'un pla d'acció que determini
les mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments
que es posin de manifest en l'informe resum.
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El Pla d'Acció s'elaborarà en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de
l'informe resum al Ple i contindrà les mesures de correcció adoptades, el responsable
d'implementar-les i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la
pròpia Corporació com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents
i de les quals exerceixi la tutela.
El pla d'acció serà remès a l'òrgan interventor de l'Entitat Local, que valorarà la seva
adequació per solucionar les deficiències assenyalades i en el seu cas els resultats
obtinguts, i informarà al Ple sobre la situació de la correcció de les febleses posades
de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que el Ple realitzi un
seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de les gestió
econòmic financera.
En la remissió anual a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de l'informe
resum dels resultats del control intern s'informarà, així mateix, sobre la correcció de les
febleses posades de manifest.
És, per tant, finalitat d'aquest document la planificació i engegada de les línies d'acció a
aplicar en aquelles àrees o sectors de la gestió econòmica i financera de l'Entitat
identificats com a prioritaris o més significatius per aconseguir esmenar els defectes
detectats.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Conèixer i validar el Pla d'acció que determina les mesures a adoptar per
esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments en la gestió del Consorci per
al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià que es posen de manifest en l'informe
resum.
Segon. Traslladar el pla d'acció a l'òrgan interventor d’aquest Consell Comarcal, que
valorarà la seva adequació per solucionar les deficiències assenyalades i en el seu cas
els resultats obtinguts, i informarà al Ple sobre la situació de la correcció de les febleses
posades de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que el Ple realitzi un
seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de les gestió
econòmic financera.
PUNT 9è.- Expedient 143/2022. Donar compte de l'expedient de la 2a.modificació
de crèdits del pressupost de l'exercici 2022.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 2/2022, amb
la modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe
favorable de la Intervenció.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent
Pressupost en relació amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals,
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aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 47 a 48 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022, amb la modalitat
d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
ADMIN
920 21600
ADMIN
920 22699
ADMIN
920 61900
ADMIN
920 62200
ENSE
326 48002
ENSE
326 48011
GOV
925 48900
SANEJA
161 62300
SANEJA
161 62302
SANEJA
161 62303
SANEJA
161 62304
SOC
241 22706
TRANS
231 21400
UBASP
231 48005
VERDA
432 61000
VERDA
432 62300
VERDA
432 62301

DESCRIPCIÓ
Manteniment software equips informàtics
Despeses nadal
Millores eficiència energètica
Obres seu comarcal
Ajuts complementaris ensenyament
Ajuts ensenyament curs 21/22
Subvenció entitats
Millores de les EDAR
Projecte EDAR l'Ametlla de Mar-l'Almadrava
Projecte ampliació EDAR Ametlla 19000650
Redacció estudi aigües blanques Riumar
Estudis Baix Ebre Avant
Manteniment vehicle serveis socials
Tarjeta solidària
Inversions via verda (asfaltat)
Inversions via verda ( enllumenat )
Compra maquinaria via verda
TOTAL

IMPORT
1.270,50
5.999,92
12.087,90
8.856,16
71.662,94
634.051,15
11.255,95
62.950,00
157.494,78
124.054,15
13.786,20
21.320,20
10.205,14
705,00
19.965,00
138.780,65
2.919,20
1.297.364,84

Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents
termes:
Alta en Concepte d'Ingressos
Aplicació pressupost
Descripció
Cap Art.
Conc.
8
87
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanents de tresoreria per a despeses amb
8
87
87010
finançament afectat
TOTAL INGRESSOS

IMPORT
86.169,28
1.211.195,56
1.297.364,84

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri.
13

PUNT 10è.- Expedient 147/2022. Donar compte de
3a.modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2022.

l'expedient

de

la

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2022, del
Pressupost en vigor, en la modalitat de generació de crèdit, en el qual consta l'informe
favorable de la intervenció
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i
44 del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol
Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm 3/2022 del Pressupost
vigent en la modalitat de generació de crèdits, d'acord al següent detall:
Alta/Suplement en Aplicacions de Despeses
Aplicació pressupostària

Descripció

TERRI

150

13100

Personal laboral temporal territori

TERRI
ADMIN
ADMIN
SOC

150
920
920
241

16000
62500
62600
23123

Seg. Soc. Personal temporal territori
Compra mobiliari
Compra equips informàtics
Desplaçaments treball i formació

PECT

439

62600

Equipament PECT

PECT

439

22605

Difusió PECT
TOTAL

Import
14.365,24
4.571,29
1.000,00
2.000,00
7.300,00
1.000,00
1.000,00
31.236,53

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els
següents:
Alta/Suplement en Concepte d'Ingressos
Concepte
45060
46200
46103
49100

Descripció
Conveni Agència Habitatge
Ajuntaments aportació serveis comarcals
Dip. Tarragona ( subv. PECT )
Subv. PECT
TOTAL

Import
21.936,53
7.300,00
1.000,00
1.000,00
31.236,53
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JUSTIFICACIÓ
1. El Consell Comarcal va aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en relació amb
l’Oficina de rehabilitació comarcal, per a la gestió dels ajuts en matèria de
rehabilitació residencial, aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc
del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi
derivada de la Covid-19, i l’instrument de recuperació Next Generation EU dotat
en 30.000,00 € i és necessari la contractació d’un tècnic i l’equipament per dur
a terme els treballs derivats d’aquest conveni
2. El Consell Comarcal va aprovar el model de conveni a signar amb diferents
ajuntaments de la comarca per a la realització del programa Treball i Formació
adreçat a persones de 45 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites
com a Demandants d'Ocupació no Ocupades (DONO), publicat la RESOLUCIÓ
EMT/2859/2021, de 17 de setembre, publicada al DOGC núm. 8510 de 27 de
setembre de 2021 i regulada per L’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre.
En aquest conveni els ajuntaments es comprometien al finançament dels
desplaçaments del personal adscrit i un cop assignats a cada municipi, es
preveu que les aportacions siguin de 7.300,00 € corresponents a les
indemnitzacions per desplaçaments.
3. La tècnica del PECT Ebrebioterritori ha emès informe sobre les necessitats
d’execució que no s’adapten al pressupost aprovat i que tenen finançament per
part del programa PECT
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri.
PUNT 11è.- Expedient 186/2022. Aprovació, si s'escau, del document “Pla
Comarcal de Joventut 2022-2025".
Presenta el punt el conseller de Joventut, el Sr. David Poy.
Intervé en aquest punt la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, diu que
votaran a favor de la proposta però vol destacar la baixa participació en l’enquesta
presentada als joves, on només han votat cent noranta-quatre joves dels més d’onze
mil que n’hi ha a la nostra comarca, demana que es repensi la metodologia per tenir
en compte una millor visió del jovent de la comarca.
Respon el Sr. Poy, conseller de Joventut, que no només s’ha elaborat el Programa
Comarcal de Joventut de l’enquesta que han contestat els joves, també ens hem posat
en contacte amb les associacions juvenils i els ajuntaments de la comarca, agraeix la
aportació de la Sra. Zaragoza.
Seguidament els membres assistents voten la proposta següent
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya defineix, impulsa i coordina les polítiques de
joventut d’arreu del país, per tal de garantir l’autonomia dels i les joves, l’equilibri
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territorial i la cohesió social. És el centre de les polítiques de joventut de la Generalitat,
dels governs locals i de les entitats i, d’aquesta manera, aconsegueix que aquestes
polítiques siguin el fruit d’uns acords i uns consensos de país.
Basat en aquest Pla Nacional, el Pla Comarcal de Joventut és una eina de planificació
estratègica que permet als Consells Comarcals conèixer la realitat juvenil de la
comarca per tal d’implementar polítiques que resolguin les necessitats del jovent.
A nivell supramunicipal se centren en l’assistència i cooperació als municipis, que han
de vetllar perquè en el seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat
homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels
ajuntaments.
La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut, defineix els serveis juvenils
com totes les actuacions que les administracions públiques o les entitats sense ànim
de lucre presten regularment i de forma continuada, i que estan destinades a satisfer
les necessitats específiques de les persones joves pel que fa a l’emancipació i la
participació.
El Pla Comarcal de Joventut ha de donar suport al jovent en el seu traspàs cap a la
vida adulta, formant part d’una ciutadania responsable, sana i implicada en la societat.
Aquest camí afecta tant a l’Administració Pública, com a responsable del disseny i
implantació de les polítiques de joventut, així com al jovent, principal interessat i
beneficiari d’aquestes accions. El Pla s’ha d’elaborar tenint en compte els principis
rectors establerts en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que són:
- Participació: les polítiques han de ser dissenyades entre els diferents agents que hi
formen part
- Transformació: les polítiques de joventut han de tenir un impacte positiu en la realitat
juvenil i el seu entorn i la seva funció ha de ser transformadora
- Integralitat: treball implicat i integral de tots els agents que formen part de les
polítiques de joventut.
- Qualitat: criteris de bona qualitat, eficiència i eficàcia
En aquest marc, en col·laboració amb multitud d’agents (tècnics de joventut, personal
tècnic de diferents departaments, entitats juvenils de la comarca, joves del territori) i
amb l’aplicació de diferents tècniques de diagnosi, s’ha elaborat el document tècnic
“Pla Comarcal de Joventut 2022-2025”
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme, sotmet l’assumpte a votació
ordinària i, per unanimitat dels membres presents, presents adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el document “Pla Comarcal de Joventut 2022-2025”, que figura a
l’expedient.
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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 i traslladar-lo al Departament
de Drets Socials, Direcció General de Joventut, per al seu coneixement.
PUNT 12è.- Expedient 210/2022. Proposta de presidència de substitució de
representant del Consell Comarcal del Baix Ebre al COPATE per la formació
ERC.
D’acord amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, cal procedir al nomenament de representants del Consell Comarcal del
Baix Ebre en diferents òrgans col·legiats, el Ple del Consell en sessió de data
06.09.2019, va nomenar representants en els diferents organismes i entitats.
Entre els nomenament figuraven els representants del Consell Comarcal del Baix Ebre
al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Entre els designats en
representació de la formació política ERC, figura el Sr. Francesc Gas Ferré
La portaveu del grup comarcal d’ERC ha comunicat que El Sr. Francesc Gas Ferré ha
deixat de ser membre electe municipal, per la qual cosa es produeix automàticament
el cessament com a membre de la Junta General de COPATE i de la resta d’òrgans,
atès que els estatuts d’aquest Consorci, en l’article 8,preveuen que la pèrdua de la
condició de membre electe municipal causa automàticament el cessament com a
membre de la Junta General i, conseqüentment, de les comissions executives i altres
òrgans derivats.

La formació ERC al Baix Ebre trasllada a aquesta Presidència la proposta de
substitució d’aquest representant comarcal i, per tant, el nomenament del SR.
ANTONI GILABERT RODRÍGUEZ per tal que s’integri a la JUNTA GENERAL de
COPATE en representació d’ERC-Baix Ebre en substitució del Sr. Francesc Gas Ferre
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta de Presidència,
sotmet l’assumpte a votació ordinària i amb els vots a favor dels 10 membres presents
del grup comarcal d’ERC, els dels 3 membres del grup comarcal del PSC, els dels dos
membres del grup Movem Terres de l’Ebre i el del conseller comarcal de Ciutadans, i
amb l’abstenció dels 7 membres presents del grup comarcal de Junts, s’adopta els
següents ACORDS:
Primer. Substituir l’actual representant del Consell Comarcal del Baix Ebre al
COPATE per la formació ERC, Sr. Francesc Gas Ferré, pel Sr. Antoni Gilabert
Rodríguez.
Segon. Comunicar el nomenament acordat al Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre per tal que produeixi l’efecte corresponent.
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PUNT 13è.- Expedient 203/2022. Moció que presenta el grup comarcal d'ERC en
defensa del Cànon de Residus a Catalunya.
Presenta el Punt el Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Seguidament intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, que diu que votarà a
favor de la moció, ja que considera important que s’ha d’aplicar aquest impost per
incentivar a la població a reciclar. Afegeix el Sr. Castañeda que té dubtes en algun
dels punts, i demana un ple monogràfic sobre el COPATE per dissoldre dubtes que
puguin tenir.
En segon lloc intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de
l’Ebre, que diu Des de Movem Terres de l'Ebre considerem que aquesta llei es podrà
perfeccionar en la tramitació parlamentària i que, per ella mateixa, serà un pas
endavant en la gestió de residus de tot el territori espanyol.
Té coma punts positius : un sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos; la
prevenció del plàstic d'un sol ús; el foment de les ampolles de plàstic reciclat;
l’eliminació del bisfernol A envasos per ús alimentari, i l'Assumpció del cost de la
generació de les tovalloletes humides per part dels productors. Però no té en compte
les realitats preexistents, com Catalunya, que fa dos dècades on s'aplica un impost
ambiental pe regular-ho.
Així doncs, esperant i desitjant que la llei de residus i sols contaminants permeti
desenvolupar les normatives autonòmiques, i així Catalunya pugui conservar el seu
sistema actual, votem a favor de la moció.
En el seu torn de paraula, la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, diu que
votarà en contra de la proposta presentada perquè segons la normativa estatal i de la
Unió Europea que tenen com a objectiu comú polítiques de reciclatge, han fet que
l’estat sigui qui reguli aquest import per evitar que hi hagi 17 impostos diferents, que
pugui haver-hi moviments d’una comunitat a una altra de residus pels preus que pugui
regular una o una altra.
Afegeix la Sra. Pedret, que la Generalitat no perdre diners ni competències, ja que el
president del Govern Espanyol, el Sr. Pedro Sánchez, s’ha compromès a fer les
transferències econòmiques que pertoquen a cada comunitat autònoma. Així que
explica diferents normatives que la Generalitat no ha aprovat i que estan pendents de
fa un anys.
Finalment la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts exposa que votarà a
favor de la proposta presentada, i diu que aquest tribut és un impost per incentivar la
recollida selectiva i anar ajustant el percentatge que demana la Unió Europea, i
destaca que Catalunya és una de les comunitats capdavanteres en reciclatge, afegeix
que és un impost que serveix per millorar les plantes de transferència i de reciclatge.
Destaca que amb la centralització d’aquest impost per part de l’estat espanyol farà que
Catalunya perdi aquesta capacitat capdavantera en reciclatge i comportarà nous
incompliments de l’Estat com ja passa amb altres matèries, de la mateixa manera
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que comportarà la pèrdua de les inversions que realitza la Generalitat amb el
tractament de residus.
Un cop acabades totes les intervencions, els grups comarcals voten la proposta
següent:
El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita
contra el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a
terme una bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria
d’una altra manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los
Diputados va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión
de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y
Suelos Contaminados para una Economía Circular.
A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la
disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet, es va crear un
cànon en l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i
un en l’àmbit de residus industrials per fer- los més efectius i adequats al seu àmbit.
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest
instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa
relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la
jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus.
Els nivells de recollida selectiva actualment se situen al voltant del 46%, quan l’any
2004, se situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims
anys incentiva que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita
cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de residus per a aconseguir,
l’any 2035, un reciclatge del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no
vagi a disposició més del 10%.
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació
total de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el
2021 ha anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el
2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a
una recaptació superior als 90 milions d’euros. D’aquests, 170 milions d’euros han
estat destinats al finançament d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota
la resta, és a dir, més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar els costos
de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la
recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament
de la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció
resta.
Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència,
un total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la
construcció s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat
retornada, completament, als sectors en forma de subvencions i actuacions
específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la valorització
de residus, i també l’impuls de l’activitat econòmica.
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S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre
l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució
dels objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més
respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització
material dels residus. També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat
impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament de les infraestructures de
gestió de residus.
Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una
Economía Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat
no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un
caràcter finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un
camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local,
també la indústria i l’àmbit de la construcció, de manera que s’aturi la progressió de
creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i
estalvi del dipòsit de residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció.
Cal tenir en compte, a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la
previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les
diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria
importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya.
Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida
selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i
demanem als grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual
debat parlamentari.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel
grup comarcal d’ERC, se sotmet l’assumpte a votació ordinària i amb els vots a favor
dels 10 membres presents del grup comarcal d’ERC, els dels 7 membres presents del
grup comarcal de Junts, els dels dos membres del grup Movem Terres de l’Ebre i el
del conseller comarcal de Ciutadans, i amb el vot en contra dels 3 membres del grup
comarcal del PSC, s’adopta els següents ACORDS:
Primer.- El Consell Comarcal del Baix Ebre dona suport al cànon residus de
Catalunya i se suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i
personalitats en la seua defensa.
Segon.- El Consell Comarcal del Baix Ebre demana que es modifiqui l’articulat de la
Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els
cànons establerts a l’esmentada Llei només s’apliquin a aquelles comunitats que no
disposin d’un impost amb les mateixes característiques, així com es blindi el cànon
català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i
positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya.
Tercer.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la
seua aprovació al Congrés de Diputats i al Senat.
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Quart.- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a continuar donant
suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització a la comarca, així com a
l’aplicació de l’economia circular.
Cinquè.- El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a donar suport a l’Agència
de Residus de
Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d’aquesta
mesura fiscal.
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris
catalans al Congreso i Senado i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.

PUNT 14è.- Expedient 205/2022. Moció del grup Comarcal Ciutadans per a que es
realitzi l'ampliació de la Via Verda del Val de Zafán per a que connecti també els
municipis de Camarles, Deltebre, l'Aldea i l'Ampolla a través de l'extensió
d'aquesta via des del municipi d'Amposta.
Presenta la moció el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans.
Seguidament intervé el Sr. Pou, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de
l’Ebre que diu volem destacar com a positiu que s'impulsi la connexió Roquetes i
Tortosa, amb Amposta i La Ràpita per una via de comunicació sostenible i un canal
turístic com és la Via Verda de la Vall de Zafán.
Afegeix que agraïm a tots els grups comarcals, que anem de la mà pe demanar que
no s'aturi aquí, sinó que s'aconsegueixi connectar també amb l'Aldea, Camarles,
Deltebre, l'Ampolla, el Perelló i La Cala.
En segon lloc intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu que
voten a favor de la proposta, destacant que és una proposta molt positiva.
En el seu torn de paraula, la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, diu
que el seu grup vota a favor de la proposta presentada, destaca però que una
proposta com aquesta es va començar a treballar a l’any 2018 i pretenia fer-la arribar
fins a Riumar, destaca però que no es pot considerar via verda perquè no és un traçat
de tren, però considera la proposta com a molt positiva
Finalment, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que
votaran a favor de la proposta, ja que considerem que és una iniciativa bona per a la
comarca i que és important que arribi fins al Perelló i l’Ametlla de Mar.
Un cop acabades totes les intervencions, els membres assistents voten la proposta
següent:
Que en el marc dels plans de sostenibilitat turística 2021-2023 del Ministerio de
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Comercio y Turismo es situa el projecte liderat per la Diputació de Tarragona
consistent en l’ampliació de la Via Verda del Val de Zafán.
Que aquest projecte compta amb un conveni de col·laboració entre la mateixa
Diputació de Tarragona i els municipis de Tortosa, Roquetes, Amposta i la Ràpita.
Que aquest projecte, pressupostat en 6,3 milions d’euros, ha aconseguit captar un
total de 5 milions d’euros en el marc del Fons de Recuperació Next Generation EU.
Que l’execució d’aquest projecte comporta una clara dinamització per al nostre territori
aconseguint enllaçar diferents punts de les comarques del Baix Ebre i el Montsià amb
nous trams de via verda.
Que això comporta un important impuls en matèria de mobilitat i accessibilitat des
d’una infraestructura sostenible per al medi ambient.
Que amb l’objectiu de potencial i desenvolupar l’atractiu natural, paisatgístic i turístic el
Delta de l’Ebre, seria necessària la connexió del més municipis a través d’aquesta via
verda
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel
grup polític de Ciutadans, se sotmet l’assumpte a votació ordinària i amb unanimitat
dels 23 membres presents, s’adopta els següents ACORDS:
Primer.- Que l’ampliació de la Via Verda del Val de Zafán connecti també els
municipis de Camarles, Deltebre, l’Aldea i l’Ampolla a través de l’extensió d’aquesta
via des del municipi d’Amposta.
PUNT 15è.- Propostes d’urgència
No se’n produeixen.
PUNT 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes
El Sr. Castañeda, membre de Ciutadans, demana la paraula per agrair la tasca feta ja
que a l’Ampolla s’havien acabat els aliments que disposava l’ajuntament i no s’havien
de reposar fins al més d’abril, i gràcies a la feina feta s’han pogut fer arribar ara i
començar a repartir a la gent que ho necessita
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14.20 del mateix dia de
l’inici, de tot el qual jo, la secretària accidental, aixeco aquesta acta que signa,
juntament amb mi, el president de la corporació. Certifico.
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