ACTA 02/2020 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier
Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviño i Martí, Roger
Borràs i Vicente, Virginia
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Casals Vilaubí, Maria Jesús
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Jordan Farnós, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Roig Montagut, Enric
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
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.
A Tortosa, sent les 14:00 hores del dia 28 de febrer de 2020, a la seu del Consell
Comarcal, 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 25 de febrer de 2020, sota el següent
ordre del dia:
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PUNT 1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
PUNT 2.Expedient 128/2020. Presa de possessió de la consellera comarcal EVA DEL
AMO GALARZO
PUNT 3.Expedient 266/2020. Renúncia a l'acta de conseller comarcal per part del Sr.
Xavier Royo Franch
PUNT 4.Expedient 280/2020. Donar compte de Resolucions de Presidència. Febrer
2020
PUNT 5.Expedient 238/2020. Aprovació, si s'escau, de convenis a signar amb ens
locals de la comarca per a desenvolupament del Programa ENFEINA'T
PUNT 6.Expedient 187/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb la
Diputació de Tarragona per col·laboració en els programes de Plans d'Ocupació 2020
PUNT 7.Expedient 1659/2019. Informació Econòmica financera. Informació Període
Mig de Pagament i morositat
PUNT 8. Expedient 188/2020. Aprovació inicial de Document Regulador i d'Ordenança
Fiscal per l'activitat de suport a l'assistència fires especialitzades
PUNT 9. Expedient 540/2017. Aprovació, si s'escau, de la designació de representant
al Consell Assessor de la URV
PUNT 10. Expedient 56/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb l'escola
la Mercè per col·laboració en el menjador escolar
PUNT 11. Expedient 55/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb Caritas
per col·laboració amb el menjador escolar
PUNT 12. Expedient 265/2020. Moció del grup Movem Terres de l'Ebre en defensa del
sector de l'olivera
PUNT 13. Expedient 264/2020.Moció del grup Movem Terres de l'Ebre per a la
construcció d'un nou hospital a Tortosa i la instal·lació urgent del nou accelerador
lineal a l'hospital de la Santa Creu de Jesús
PUNT 14. Expedient 263/2020. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya BE
pel dia internacional de les dones
PUNT 15. Propostes d'urgència
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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.
En primer lloc el President, el Sr. Faura, li dona la paraula al Sr. Xavier Royo que ha
presentat la seva renúncia com a conseller comarcal.
El Sr. Royo agraeix la tasca que ha pogut realitzar tant ell com la resta de consellers, i
puntualitza que la seva renúncia és per haver estat nombrat President del Consorci
d’Aigües de Tarragona, i no vol acumular càrrecs ja que hi ha gent jove amb espenta
que se’ls ha d’ajudar a arribar a ocupar aquestes responsabilitats.
Seguidament demana intervenir el Sr. Castañeda, que remarca que és un orgull tenir
un amic com ell, i que la renúncia l’honra com a persona i com a polític, i emplaça al
partit del Sr. Royo a prendre exemple de l’honradesa d’ell.
Finalment el Sr. Faura, li agraeix la tasca que ha realitzat al consell comarcal, i li
desitja molta sort i encerts en les noves tasques que ha de realitzar al CAT.

PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31 de gener de 2020
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24
consellers comarcals, l’acta 1/2020 de la sessió ordinària de data 31 de gener de
2020.
PUNT 2n. Expedient 128/2020. Presa de possessió de la consellera comarcal
EVA DEL AMO GALARZO
El President del Consell anuncia que la Junta Electoral Central ha emès les
credencials del conseller comarcal la Sra. Eva Del Amo Galarzo en substitució, per la
renúncia del Sr. Joan Pere Gomez Comes.
Seguidament passa a prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució,
d’acord amb l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General, en relació amb el
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
El President pregunta: “Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Conseller Comarcal amb lleialtat al Rei i guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia?”.
La Sra. Eva Del Amo Galarzo: “ Sí, prometo.”.
Després de la promesa el nou conseller passa a ocupar el seu lloc. El President li
dóna la benvinguda en nom de tota la corporació comarcal i se li fa lliurament de la
insígnia de conseller comarcal
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PUNT 3r. .Expedient 266/2020. Renúncia a l'acta de conseller comarcal per part
del Sr. Xavier Royo Franch
"Vist l'escrit presentat pel Sr. Xavier Royo Franch a data 24 de febrer de 2020 que diu:
"Xavier Royo Franch amb DNI 40928604N amb domicili al C/ Lluís Companys, 35 de
l’Aldea,
Exposo que:
Actualment estic exercint el càrrec de Conseller Comarcal del Baix Ebre al grup de
Junts per Catalunya.
Que el passat dia 13 de febrer, el Conseller de Territori i Sostenibilitat, em va nomenat
President del Consorci d’Aigües de Tarragona.
Que no existeix cap incompatibilitat en exercir els dos càrrecs descrits simultàniament,
però soc del parer que no s’han d’anar acumulant càrrecs, apart que vull disposar del
màxim temps possible per exercir a l’alcaldia del meu municipi i a la Presidència del
CAT.
Per tot l’exposat,
Li comunico la meva renuncia com a conseller comarcal i li demano que es faci
efectiva en el proper Plenari del Consell Comarcal
L’Aldea, 24 de febrer de 2020"
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat dels 24 membres presents
dels 25 que conformen legalment la corporació comarcal, ACORDA:
Primer- Quedar assabentat de la renúncia de la condició de conseller comarcal del Sr.
Xavier Royo Franch.
Segon- Declarar l'existència d’una vacant de conseller comarcal del grup Junts per
Catalunya.
Tercer- Comunicar de forma immediata aquest acord a la Junta Electoral Central
perquè expedeixi la credencial de conseller comarcal en el suplent corresponent que,
tenint en compte l'acta de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 29 de juny de
2019, correspon al Sr. Josep Franch Pellisé. "

4

PUNT 4t.- Expedient 280/2020. Donar compte de Resolucions de Presidència.
Febrer 2020
Nom

Resum

Expedient

RP 2020-0054

SIA 2126638 -- Expedient 1718/2019 -- Múltiples interessats -BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2019-2020 --

1718/2019

RP 2020-0053

SIA 2126638 -- Expedient 1714/2019 -- Múltiples interessats -COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS
2019-2020 --

1714/2019

RP 2020-0052

SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- Expedient
262/2020 -- Contractacio Javier Cid Pozo xofer transport adaptat 262/2020
--

RP 2020-0051

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1956/2019 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA --

1956/2019

RP 2020-0050

SIA 2126638 -- Expedient 1634/2019 -- Múltiples interessats -Aprovació bases borsa de treball psicoleg exercici 2019 --

1634/2019

RP 2020-0049

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1956/2019 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA --

1956/2019

RP 2020-0048

SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 117/2020 -Omissió de la funció interventora en l'expedient de la nòmina del 117/2020
mes de gener de 2020 --

RP 2020-0047

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1636/2019 -Múltiples interessats -- SELECCIO BORSA TECNIC ARXIU
COMARCAL - OCTUBRE 2019 --

1636/2019

RP 2020-0046

SIA 2126638 -- Expedient 1631/2019 -- Múltiples interessats -Aprovació bases borsa de treball treballador/a social Ebasp i Sis
exercici 2019 --

1631/2019

RP 2020-0045

SIA 2126638 -- Expedient 1648/2019 -- Múltiples interessats -Aprovació bases borsa de treball treballador/a social Infància
exercici 2019 --

1648/2019

RP 2020-0044

SIA 2126669 -- 110 PERSONAL -- Expedient 152/2020 -Modificació de la jornada de treball de la Sra. Agustina Angullo
(psicòloga ICIF) febrer 2020 --

152/2020

RP 2020-0043

SIA 2126638 -- Expedient 1633/2019 -- Múltiples interessats -Aprovació bases borsa de treball integrador/a social exercici
2019 --

1633/2019

RP 2020-0042

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1956/2019 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA --

1956/2019

RP 2020-0041

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1954/2019 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A
D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL --

1954/2019
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RP 2020-0040

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1952/2019 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A
PROSPECTOR/A --

1952/2019

RP 2020-0039

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 142/2020 -Assegurança Danys. Adhesió a la Central de Compres de l'ACM --

142/2020

RP 2020-0038

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 143/2020 -Assegurança Responsabilitat Civil i Patrimonial. Adhesió a la
Central de Compres de l'ACM. --

143/2020

RP 2020-0037

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 144/2020 -Assegurança de Responsabilitat de càrrecs electes i personal al
servei de l'administració. Adhesió a la Central de Compres de
l'ACM. --

144/2020

RP 2020-0036

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 145/2020 -Assegurança Flota Vehicles. Adhesió a la Central de Compres de
l'ACM. --

145/2020

RP 2020-0035

SIA 2126638 -- Expedient 1632/2019 -- Múltiples interessats -Aprovació bases borsa de treball educador/a social exercici 2019
--

1632/2019

RP 2020-0034

SIA 2165366 -- 110 PERSONAL -- Expedient 83/2020 -X06562009V OLENA NESTERYUK -- compatibilitat segon lloc de
treball públic-modificació de les condicions de treball (jornada
laboral) Olena Nesteryuk --

83/2020

RP 2020-0033

SIA 2126638 -- Expedient 1355/2019 -- Contractacio Angel Piñol
xofer transport adaptat --

1355/2019

RP 2020-0032

SIA 2165410 -- Expedient 35/2020 -- A30627947 SACYR
CONSERVACION SA, A26019992 AQUALIA, S.A. -- PROCEDIMENT
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - CANVI DE
NOM D'AUTORITZACIÓ ABOCAMENTS AUTOPISTA AP7 DE
AUMAR A SACYR CONSERVACION SA --

35/2020

RP 2020-0031

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1956/2019 -Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA --

1956/2019

RP 2020-0030

SIA 2126638 -- Expedient 110/2020 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES
PERSONES - GENER 2020 --

110/2020

RP 2020-0029

SIA 2126638 -- Expedient 110/2020 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES
PERSONES - GENER 2020 --

110/2020

RP 2020-0028

SIA 2126638 -- Expedient 110/2020 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES
PERSONES - GENER 2020 --

110/2020

RP 2020-0027

SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 112/2020 -Expedient 1a. modificació de crèdits al pressupost de 2020 --

112/2020

RP 2020-0026

SIA 2126638 -- Expedient 87/2020 -- Contractació acompanyant
transport adaptat Maite Lopez Laraper substitució asssumptes
propis Tere Barbera --

87/2020
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RP 2020-0025

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 75/2020 -- AJUTS
75/2020
LLIBRES I/O MATERIAL CURRICULAR, 2a adjudicació --

RP 2020-0024

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 91/2020 -- AJUTS
91/2020
INDIVIDUALS DE MENJADOR, 5a adjudicació --

PUNT 5è.- Expedient 238/2020. Aprovació, si s'escau, de convenis a signar amb
ens locals de la comarca per a desenvolupament del Programa ENFEINA'T
El Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 2017-2018
preveu com un dels seus principals objectius fomentar la participació en polítiques
actives d'ocupació de les persones més desfavorides. En aquest mateix Pla,
s'estableix que un dels criteris que han d'orientar les línies d'actuació del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya durant aquest període és l'adequació de les actuacions a les
necessitats dels diferents col·lectius de persones en situació de desocupació.
Amb l'objectiu de contribuir a la dinamització del mercat laboral i millorar les possibilitat
de trobar feina a les persones en situació de desocupació de llarga durada, el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya va posar en marxa l'any 2017 el programa
ENFEINA'T.
Aquest programa fa possible que les persones desocupades de llarga durada puguin
ser contractades en períodes de 6, 9 ó 12 mesos, adquirint experiència professional i
una millora en la seva ocupabilitat. És un programa d'experienciació laboral que té en
compte, mitjançant una diagnosi prèvia, les persones destinatàries però també les
necessitats de l'entorn, i alhora compta amb un acompanyament individualitzat en el
període de contractació laboral i la inserció laboral durant tot el programa.
En aquest marc, el Departament de Treball, Afers Socials i famílies publica l’ORDRE
TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació
laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en
situació de desocupació de llarga durada i publica la convocatòria per a l’any 2019,
mitjançant la RESOLUCIÓ TSF/1931/2019, de 25 de juny, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al
Programa Enfeina't per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la
contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada.
Les bases disposen que podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció, entre
d’altres, les entitats locals amb un àmbit territorial que abastin un territori d'intervenció
supralocal de més de 20.000 habitants a les Terres de l'Ebre i que presentin un
document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament
local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació
La finalitat del programa és contribuir a la dinamització del mercat laboral i millorar les
possibilitats de trobar feina a les persones en situació d’atur de llarga durada, i evitar
així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció
laboral. Les persones participants en aquest Programa d'experienciació laboral hauran
de realitzar obligatòriament actuacions d'experiència professional adreçades
prioritàriament als sectors següents:
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- Medi Ambient, energies i sostenibilitat.
- Serveis a la comunitat.
- Educació.
- Tecnologies de la informació i la comunicació.
- Sanitat.
- Manteniment urbà i manteniment i reparació d'instal·lacions i habitatges.
- Serveis de proximitat i atenció a les persones.
Els treballs hauran de ser competència de l'entitat beneficiària, no poden tenir caràcter
estructural i han d'estar directament relacionats amb l'interès social que es persegueix.
Amb data 17 de juliol de 2019, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va
presentar la sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA,
amb la previsió de contractació de diverses persones destinatàries de l’actuació
d’experiència laboral del programa, per a la realització de serveis d’interès general i
social de caràcter temporal de l’àmbit territorial on es desenvoluparan els projectes.
Amb data 31 d’octubre de 2019, la Directora del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya ha resolt atorgar a l’entitat CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE una
subvenció per al desenvolupament de les actuacions ocupacionals previstes als
apartats a) i b) de la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i
acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de
desocupació de llarga durada.
El Consell Comarcal té la voluntat d’oferir una experiència professionalitzadora
profitosa per a tots els col·lectius que inclou aquest atorgament, però de forma
especial per al col·lectiu PEÓ DE BRIGADA , per a la qual cosa necessita la
col·laboració dels ens locals que pugui oferir el millor espai on desenvolupar les
funcions previstes en la sol·licitud, d’acord amb l’Ordre que regula l’atorgament de les
subvencions.
És per aquest motiu que s’ha previst la signatura de convenis de col·laboració per tal
que diferents ens locals puguin acollir en els seus termes, les tasques que
desenvoluparan els peons en exercici de competències comarcals que són
desenvolupades en col·laboració amb els altres ens locals.
Per tot l’exposat, després de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa comarcal
d’activació econòmica i esports, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar els convenis a signar amb diferents ens locals de la comarca del Baix
Ebre per a la realització del programa ENFEINA’T destinat a la contractació laboral
temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga
durada, que s’annexen al present document.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 6è.- Expedient 187/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb la
Diputació de Tarragona per col·laboració en els programes de Plans d'Ocupació
2020
Les diputacions provincials són administracions públiques que, d’acord amb l’article 36
de la Llei reguladora de bases de règim local, tenen com a competència pròpia, entre
altres, la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació del territori provincial, d’acord amb les competències de la resta
d’administracions públiques en aquest àmbit.
La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de l’ocupació
mitjançant l’execució de plans d’ocupació destinats a millorar les condicions individuals
i professionals de les persones treballadores, en el seu àmbit territorial.
En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de
Tarragona consistent en Col·laborar amb l’activitat econòmica i social local, i amb
l’objectiu d’Implementar l’acció social, garantint recursos destinats a desplegar plans
d’ocupació, i crear un marc de col·laboració explícit amb les administracions i les
entitats que tinguin dins de les seves prioritats l’acció social i ocupacional, la Diputació
de Tarragona mitjançant l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, vol
promoure la realització de plans d’ocupació destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat
de les persones aturades de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de
l’Ebre i del Baix Penedès.
D’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la comarca es constitueix com
una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus
fins. El territori de la comarca és l’àmbit en què el Consell Comarcal exerceix les seves
competències. Les competències de la comarca són les que es detallen a l’article 26
del Decret legislatiu esmentat. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat la
seva voluntat de col·laborar en l’execució del Pla de Foment de l’Ocupació de la
Diputació de Tarragona.
El Pla d’Ocupació Baix Ebre, estarà integrat per 5 persones: 1 responsable i 4
peons. La durada del pla d’ocupació serà de 6 mesos. Les persones destinatàries
d’aquest pla seran aturats/des i en la seva selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés als
Plans d’Ocupació Comarcals i dels Espais Naturals 2020.
L’objecte del Pla d’Ocupació Baix Ebre serà el condicionament d’entorns naturals o
urbans de la comarca del Baix Ebre. La tipologia de les tasques, temporalització i
ubicació dels treballs que es materialitzaran en el marc d’aquest projecte
s’especificaran en un document elaborat per la Diputació de Tarragona a partir de la
proposta prèvia presentada pel Consell Comarcal.
Per tot l’exposat, després de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa comarcal
d’Actuació sobre el territori, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Tarragona l’objecte del qual
és la realització del projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2020, i que seguidament es
transcriu:
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Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del
Baix Ebre per a la realització del projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2020.
REUNITS
D’una banda, l’Il·lma. Sra. Noemí Llauradó Sans, presidenta de la Diputació de Tarragona,
en nom i representació d’aquesta entitat, amb domicili al passeig de Sant Antoni número 100
de Tarragona i amb número d’identificació fiscal P4300000I, en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l’article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i de conformitat amb l’acord
adoptat pel Ple en sessió constitutiva de la corporació de 2 de juliol de 2019, assistit per
la Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Diputació de Tarragona, en ús de
les facultats conferides per l’apartat 1.a) de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
I de l’altra, l’il.lm. Sr. Xavier Faura Sanmartin President del Consell Comarcal del Baix Ebre,
en nom i representació d’aquesta Administració, amb domicili al carrer Barcelona, 152 de
Tortosa i amb número d’identificació fiscal P9300004J, en virtut de les atribucions que
em confereix l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar
aquest conveni i, en conseqüència,
MANIFESTEM
Primer. Les diputacions provincials són administracions públiques que, d’acord amb l’article
36 de la Llei reguladora de bases de règim local, tenen com a competència pròpia, entre
altres, la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació del territori provincial, d’acord amb les competències de la resta
d’administracions públiques en aquest àmbit.
Segon. La Diputació de Tarragona treballa per implementar una política integral dirigida a la
reorientació del model socioecònomic dels territoris de les comarques del Camp de
Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès mitjançant:
- L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament equilibrat del
Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
- La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la cohesió i la competitivitat
dels municipis i les comarques
- El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de projectes
ocupacionals determinats.
Tercer. La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de l’ocupació
mitjançant l’execució de plans d’ocupació destinats a millorar les condicions individuals i
professionals de les persones treballadores.
Quart. En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de
Tarragona consistent en Col·laborar amb l’activitat econòmica i social local, i amb l’objectiu
d’Implementar l’acció social, garantint recursos destinats a desplegar plans d’ocupació, i
crear un marc de col·laboració explícit amb les administracions i les entitats que tinguin dins
de les seves prioritats l’acció social i ocupacional, la Diputació de Tarragona mitjançant
l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, vol promoure la realització de plans
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d’ocupació destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de les
comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.
Cinquè. D’acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la comarca es constitueix com una
entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El
territori de la comarca és l’àmbit en què el Consell Comarcal exerceix les seves
competències. Les competències de la comarca són les que es detallen a l’article 26 del
Decret legislatiu esmentat. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat la seva voluntat
de col·laborar en l’execució del Pla de Foment de l’Ocupació de la Diputació de Tarragona.
Sisè. El Pla d’Ocupació Baix Ebre, estarà integrat per 5 persones: 1 responsable i 4
peons. La durada del pla d’ocupació serà de 6 mesos. Les persones destinatàries d’aquest
pla seran aturats/des i en la seva selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés als Plans
d’Ocupació Comarcals i dels Espais Naturals 2020.
Durant l’execució d’aquest Pla d’Ocupació es proporcionarà als treballadors/es que hi
participin formació complementària dirigida a millorar les seves condicions personals i
professionals per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral.
Setè. El centre de treball de referència dels treballadors/es del Pla d’Ocupació serà la seu
del Consell Comarcal del Baix Ebre, tot i que per executar les tasques pròpies del Pla
d’Ocupació es traslladaran als municipis que es determinin.
Les tasques a executar pels treballadors/es d’aquest Pla d’Ocupació es realitzaran a la
comarca del Baix Ebre.
Vuitè. L’objecte del Pla d’Ocupació Baix Ebre serà el condicionament d’entorns naturals o
urbans de la comarca del Baix Ebre. La tipologia de les tasques, temporalitzàcio i ubicació
dels treballs que es materialitzaran en el marc d’aquest projecte s’especificaran en un
document elaborat per la Diputació de Tarragona a partir de la proposta prèvia presentada
pel Consell Comarcal.
Novè. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha impulsat la signatura d’aquest conveni i el
subscriu amb la voluntat de contribuir eficaçment al seu compliment i l’aprova pel seu òrgan
competent amb data XXXXXXXXXXX de 2020.
Desè. La Diputació de Tarragona accepta el suport i la participació del Consell
Comarcal del Baix Ebre, motiu pel qual aprova aquest conveni de col.laboració per acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data XXXXXXXXXXX de 2020.
PACTEM
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts signants dins
de l’àmbit de la competència provincial de cooperació de l’art. 36 de la LRBRL, per a
la realització del projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2020.
Segon. Obligacions de les parts
2.1. Obligacions de Consell Comarcal del Baix Ebre:
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en relació amb el Pla d’Ocupació Foment de
l’Ocupació al Baix Ebre 2020 es compromet a:
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Presentar el projecte de condicionament d’entorns naturals o urbans que ha d’executar el Pla
d’Ocupació Baix Ebre 2020, i que ha d’incloure un cronograma amb la descripció i ubicació
de les tasques a realitzar, prioritzant els municipis de menys població.
Assumir la direcció tècnica del Pla d’Ocupació, que implica:
Gestionar i organitzar amb un mes d’antelació les tasques a realitzar pel Pla d’Ocupació.
Assegurar les directrius marcades pel Servei de Prevenció de la Diputació de Tarragona en
matèria de seguretat i salut.
Realitzar les gestions corresponents amb els ajuntaments de la comarca i altres organismes
per coordinar el desenvolupament de les tasques efectuades pel Pla d’Ocupació.
Garantir la titularitat municipal de tots els llocs on la brigada hagi de realitzar actuacions
Responsabilitzar-se de la senyalització de la via pública de les obres si s’escau, col·locant
senyals específiques de tasques forestals quan sigui el cas.
Facilitar la supervisió de l’execució del Pla d’Ocupació al personal tècnic de la Diputació de
Tarragona i programar visites de seguiment del pla d’ocupació (garantir un mínim de sis
visites).
Proporcionar als treballadors/res un espai físic adequat i subministrar i mantenir les eines,
maquinària específica i el material necessari per a la correcta execució de les tasques (1
motoserra, 3 desbrossadores i 1 bufadora), en el cas dels Plans d’Ocupació de caràcter
forestal.
Lliurar a la Diputació de Tarragona una memòria final amb descripció temporalitzada de les
tasques realitzades i imatges il·lustratives del procés de treball en les zones d’actuació.
Garantir que la distància màxima des del lloc on deixen el vehicle del que disposin els
treballadors al lloc d’actuació diària dels mateixos serà de 15 minuts.
Proporcionar per al Curs de nivell bàsic en l’ús de la motoserra i la desbrossadora d’un espai
amb les condicions adequades per a que els treballadors del Pla d’ocupació puguin
realitzar la part pràctica i de les eines necessàries (una motoserra, 1-2 desbrossadores).
L’espai serà comunicat a Diputació de Tarragona en el moment de presentació de la fitxa del
projecte.
Garantir les condicions de seguretat exigides en la normativa de tota la maquinària que
s’utilitzi en l’execució del projecte.
Proporcionar als membres de la brigada, en cas que sigui necessari, d’un espai amb
ordinadors per tal que puguin realitzar el curs de Prevenció de Riscos Laborals.
Quan sigui el Consell Comarcal qui proporcioni el vehicle per a l’execució del projecte, la
Diputació de Tarragona assumirà el cost de les possibles despeses que puguin sorgir del
funcionament del mateix (material, combustible...), amb un import màxim total de 3.000 euros:
-Despeses de combustible: 1.800 euros com a màxim. La Diputació lliurarà als
responsables del projecte una targeta de combustible amb un import màxim mensual de 300
euros.
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-Despeses de funcionament: 1.200 euros. Aquestes despeses s’assumiran directament per
la Diputació de Tarragona via el pagament de factures relacionades amb l’execució del
projecte i prèviament validades. No s’admetrà com a despesa de funcionament la compra de
material inventariable per part del Consell Comarcal
El cotxe que subministri el Consell Comarcal ha de tenir la ITV aprovada i estar en correcte
estat de manteniment.
Si el Consell Comarcal no disposa de vehicle, la Diputació de Tarragona el facilitarà. En
aquest cas, els cost de les possibles despeses (incloses reparacions) que puguin sorgir
aniran a càrrec del Consell Comarcal. Aquestes despeses han d’estar previstes pel Consell
Comarcal en l’inici del Pla d’Ocupació. El vehicle s’haurà de retornar en les mateixes
condicions en les que va ser entregat (net i el dipòsit de combustible ple)
2.2. Obligacions de la Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona, en relació amb el Pla d’Ocupació Baix Ebre 2020, es
compromet a:
Aprovar el document resum d’actuacions (descripció de tasques, ubicació i
temporalització) a partir de la proposta presentada pel Consell Comarcal.
Realitzar el procés de selecció de les persones que formaran part del projecte i destinar els
recursos humans necessaris per a la seva execució.
Assumir les despeses corresponents al subministrament dels equipaments de protecció
individuals (EPI) i vestuari, i facilitar un telèfon mòbil amb geolocalització (My112) als
responsables dels plans d’ocupació.
Fer el seguiment, acompanyament i desenvolupament professional de les persones
treballadores amb un mínim de tres sessions (inicial, de seguiment i final).
Fer el seguiment setmanal i la gestió laboral de les persones treballadores.
Realitzar reunions de seguiment entre les persones responsables d’ambdues entitats.
Proporcionar als treballadors formació complementària dirigida a millorar les seves
competències professionals i ocupabilitat per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat
laboral. S’inclou:
- Curs de formació de Prevenció de Riscos Laborals (60 hores).
-Curs de nivell bàsic en l’ús de la motoserra i la desbrossadora,
si s’escau.
-Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
-Formació individual i grupal complementària dirigida a la inserció laboral i millora de la
seva ocupabilitat.
-Sessions d’orientació/inserció individualitzades als treballadors segons necessitat i demanda.
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Realitzar les activitats de seguretat i salut necessàries per part del Servei de Prevenció de la
Diputació de Tarragona d’acord amb la normativa vigent, inclosa la revisió mèdica dels
treballadors.
Garantir el seguiment tècnic de l’execució de les actuacions previstes pel Pla d’Ocupació.
Realitzar visites als municipis on ha d’actuar la brigada abans de l’inici de les seves
actuacions per tal de garantir les condicions de seguretat i salut.
Resoldre possibles incidències no concretades en el present conveni.
En cas que el Consell Comarcal no compleixi les seves obligacions i/o modifiqui el pla
de treball sense l’autorització corresponent, la Diputació de Tarragona es reserva el dret a
modificar les condicions i/o treballs a realitzar pel pla d’ocupació.
Tercer. Gestió de la cooperació
Per part de la Diputació de Tarragona, la persona responsable d’aquesta cooperació serà el
Sr. Àlex Grau Orts, cap d’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
Per part del Consell Comarcal del Baix Ebre, la persona responsable d’aquesta cooperació
serà la Sra. Neus Guiu Cervello, Gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Ambdues parts, de forma conjunta o individual, poden fer difusió d’aquest conveni i dels
acords que en aquest s’hi prenen.
Quart. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i finalitzarà amb
la finalització del Pla d’Ocupació Baix Ebre 2020, que tindrà una durada màxima de sis
mesos, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita
Cinquè. Qüestions litigioses
La naturalesa d’aquest conveni és administrativa, i en el supòsit de litigi entre les parts en serà
coneixedora la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni el signem en dos exemplars,
en el lloc i en la data indicats més avall

Segon.- Facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat de l’acord i traslladar-lo a la Diputació de Tarragona per tal que
produeixi l’efecte corresponent
PUNT 7è.- Expedient 1659/2019. Informació Econòmica financera. Informació
Període Mig de Pagament i morositat
En virtut en l’establert en 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, el ple pren coneixement de l'informe trimestral 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'està incomplint el termini.
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El Ple coneix, 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:
a. Pagaments realitzats en el trimestre.
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.
c. Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
d. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors.

PUNT 8è.- Expedient 188/2020. Aprovació inicial de Document Regulador i
d'Ordenança Fiscal per l'activitat de suport a l'assistència fires especialitzades
El Pla d’Actuació Comarcal (en endavant PAC) és el full de ruta per el període 2018 –
2021 que ha elaborat el Consell Comarcal, tal com defineix el Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal
de Catalunya, destinat a assolir els objectius marcats pel Consell Comarcal durant el
període de vigència del PAC.
El vigent Programa d’Actuació Comarcal, en la seva fitxa 72, recull com a servei a les
empreses, la realització d’una assistència tècnica, a través de diferents programes, en
model de negoci, estratègia empresarial, marketing online i offline, anàlisi de
competidors, ventes, finances, control de gestió, optimització del local, punt de venta,
estratègia de preus, suport a l’exportació, suport a la creació de producte turístic, etc,
que pretén fomentar el creixement de les empreses del Baix Ebre.
L’objectiu d’aquesta activitat és:
. Afavorir la creació d’ocupació en aquells sectors claus i amb capacitat per a la
inserció laborals del col·lectius.
. Conèixer les necessitats i mancances de l’estructura empresarial i del territori per
planificar accions futures.
. Millorar la competitivitat i professionalització del teixit empresarial per aconseguir
la seva consolidació i el seu creixement per mitjà d’accions de suport,
d’assessorament i acompanyament empresarial.
. Fomentar la internacionalització de les empreses de la comarca.
. Promoure el desenvolupament de la indústria turística a través de la projecció de
nous projectes estratègics que posicionin i creïn valor afegit al territori
El PAC preveu que el destinatari d’aquest acció és el teixit empresarial turístic de la
comarca, el sector públic i entitats de promoció turística, empreses que apostin per la
internacionalització dels seus productes i/o serveis, les pime de la comarca del Baix
Ebre i les microempreses i autònoms de la comarca
Per tant, en el marc d’aquest Programa d’Actuació, la Corporació actual té la voluntat
de donar suport a les empreses que vulguin participar en espais de difusió d’àmbit
internacional i que el seu volum o capacitat el hi dificulta.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre vol oferir un espai comú, per tal que l’empresariat
de la comarca pugui participar de forma conjunta i coordinada en esdeveniments de
promoció comercial.
El Consell Comarcal del baix Ebre disposa de la societat mercantil baix Ebre Innova,
SA, la qual és l’instrument del Consell per a fer polítiques de promoció econòmica, fent
us de la seva facultat d’autoorganització de serveis propis.
La promoció dels productes alimentaris de la terra i de l’empresariat turístic a través
d’un espai comú encaixa amb el concepte de promoció econòmica, per la qual cosa la
gestió d’aquesta acció pot desenvolupar-se a través de la societat.
Per tal d’instrumentar la participació de les empreses s’ha elaborat un document
regulador i per gestionar la relació econòmica de les empreses amb el Consell
Comarcal s’ha instrumentat un preu públic.
Per tot l’exposat, després de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa comarcal
Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.
Aprovar el document regulador de de l’activitat d’acompanyament i
assistència a les principals fires de producte agroalimentari i/o turístic, que figura en
l’ANNEX 1.
Segon. Aprovar inicialment l’establiment del preu públic per l’activitat
d’acompanyament i assistència a les principals fires de producte agroalimentari i/o
turístic, i aprovar l’ordenança reguladora que figura en l’ANNEX 2.
Tercer. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Consell Comarcal i en el Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de trenta dies hàbils.
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències
comarcals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix,
estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal.
Quart. Considerar definitivament aprovat l’expedient, en el cas que no es presentessin
reclamacions, en el termini anteriorment indicat.

PUNT 9è.- Expedient 540/2017. Aprovació, si s'escau, de la designació de
representant al Consell Assessor de la URV
D’acord amb el que disposa l’article 82.1.c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, els ens locals de l’àmbit territorial en què hi hagi instal·lat
el centre d’una universitat, han d’escollir al Consell Social d’aquesta universitat.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 30 de juny de 2017 va
aprovar la proposta de nomenament del Sr. Josep Poblet i Tous, president de la
Diputació de Tarragona, com a representant dels ens locals en el Consell Social de la
Universitat Rovira i Virgili
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Hores d’ara, l’actual Presidenta de la Diputació de Tarragona ha tramés un escrit al
Consell Comarcal pel qual fa constar que el seu predecessor en el càrrec de president
de la Diputació de Tarragona va cessar en la representació dels ens locals al Consell
Social de la Universitat Rovira i Virgili un cop es van nomenar els nous electes
provincials, tal com estableix l’article 85.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya, i sol·licita al Consell Comarcal del Baix Ebre que si així ho
creu convenient, el suport per exercir la representació del ens locals en el Consell
Social de la URV
Aquest Consell Comarcal considera adequada la seva representació per la qual cosa,
per tot l’exposat, després de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa Comarcal
d’Ensenyament, Joventut, Cultura i Turisme, i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la proposta de nomenament de la Sra. Noemí Llauradó i Sans,
presidenta de la Diputació de Tarragona, com a representant dels ens locals en el
Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.
Segon. Comunicar aquesta proposta a l'Ajuntament de Tarragona, del Vendrell, Reus,
Vila-seca i Tortosa, la Diputació de Tarragona i als consells comarcals del Tarragonès,
el Baix Camp, el Baix Penedès, a la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya i a la Universitat Rovira i Virgili.

PUNT 10è.- Expedient 56/2020. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
l'escola la Mercè per col·laboració en el menjador escolar
En virtut de les competències delegades pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, el Consell Comarcal es fa càrrec de la gestió dels menjadors escolars
del seu àmbit territorial. El servei de menjador escolar és una prestació
complementària d’ajuda a l’escolarització, que comprèn els subministrament de l’àpat
de forma individualitzada i l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació
del servei de menjador i en els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que
acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada
màxima de dues hores i mitja en total o en cas que es faci horari intensiu de matí, fins
a la finalització del període de prestació del servei.
La disposició addicional primera del Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei
escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament
d’Educació, per raó de gestió directa.
La Resolució EDU/2307/2019, de 5 de setembre, determina el preu màxim de la
prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del
Departament d’Educació per al curs 2019-2020 i el preu de l’ajut individual de
menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en
centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al
mapa escolar per al curs escolar 2019-2020.
En data 22 de febrer de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va aprovar una
ordenança reguladora del preu públic del servei de menjador escolar pel qual estan
obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques que siguin usuaris del
menjador escolar, tant si són alumnes com si són professors o altra persona
degudament autoritzada.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre té la necessitat de prestar els serveis de menjador
escolar a les escoles de Remolins i La Mercè de Tortosa que es troben sota gestió del
Consell Comarcal d’acord amb el que preveu el conveni de delegació de competències
signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Baix Ebre, de data 13 de juny de 2016.
El conveni que regula les relacions entre el Departament d’Educació i el Consell
Comarcal del Baix Ebre disposa que el Consell assumeix en el seu àmbit territorial, la
competència delegada del Departament d’Educació de la gestió del servei escolar de
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació, així
com dels ajuts individuals, d’acord amb la normativa vigent. Entre els serveis de
caràcter preceptius es troben els dels que s’han de prestar als centres d’educació
especial i o en centre d’acció especial.
L’escola de Remolins i la de La Mercè de Tortosa tenen la qualificació de centre
d’Atenció Educativa Preferent per raó de la Resolució del Conseller d’Ensenyament de
data 9 d’octubre de 1997 (DOGC núm. 2510 de data 04.11.1997).

El servei de menjador escolar es configura en dues prestacions: el menú servit i
l’atenció a l’alumnat, el Consell Comarcal disposa dels recursos humans propis per a
l’atenció de l’alumnat.
D’acord amb la clàusula tretzena del conveni relatiu a la delegació de les
competències esmentades, els serveis que gestiona el Consell Comarcal del Baix
Ebre es poden finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats i
mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis.
L’Escola La Mercè ha comunicat al Consell Comarcal que tenen signat un conveni
amb la Fundación Educación y Cooperació -EDUCO- amb la finalitat de garantir
l’assistència al menjador escolar d’un percentatge d’alumnat del centre. Aquest
conveni permet a l’escola facilitar la gestió de les famílies, sent l’escola l’entitat que
ingressa l’import corresponent a cada alumne becat i, per tant, sol·liciten al Consell
Comarcal la possibilitat de transferir els imports del menjador. Vista aquesta petició el
Consell Comarcal considera oportú signar el corresponent conveni de col·laboració.
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’ensenyament, joventut, cultura i turisme i amb unanimitat dels 24 membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal i l’escola La
Mercè de Tortosa per garantir la possibilitat de fer ús del menjador escolar d’alumnes
sense dret a la gratuïtat o complementar els ajuts que atorga el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que s’adjunta en annex.
Segon. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 11è.- Expedient 55/2020. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb
Caritas per col·laboració amb el menjador escolar
En virtut de les competències delegades pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, el Consell Comarcal es fa càrrec de la gestió dels menjadors escolars
del seu àmbit territorial. El servei de menjador escolar és una prestació
complementària d’ajuda a l’escolarització, que comprèn els subministrament de l’àpat
de forma individualitzada i l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació
del servei de menjador i en els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que
acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada
màxima de dues hores i mitja en total o en cas que es faci horari intensiu de matí, fins
a la finalització del període de prestació del servei.
La disposició addicional primera del Decret 160/1996, de 14 de maig, regula el servei
escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament
d’Educació, per raó de gestió directa.
La Resolució EDU/2307/2019, de 5 de setembre, determina el preu màxim de la
prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del
Departament d’Educació per al curs 2019-2020 i el preu de l’ajut individual de
menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en
centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al
mapa escolar per al curs escolar 2019-2020.
En data 22 de febrer de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va aprovar una
ordenança reguladora del preu públic del servei de menjador escolar pel qual estan
obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques que siguin usuaris del
menjador escolar, tant si són alumnes com si són professors o altra persona
degudament autoritzada.
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la necessitat de prestar els serveis de menjador
escolar a les escoles de Remolins i La Mercè de Tortosa que es troben sota gestió del
Consell Comarcal d’acord amb el que preveu el conveni de delegació de competències
signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Baix Ebre, de data 13 de juny de 2016.
El conveni que regula les relacions entre el Departament d’Educació i el Consell
Comarcal del Baix Ebre disposa que el Consell assumeix en el seu àmbit territorial, la
competència delegada del Departament d’Educació de la gestió del servei escolar de
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació, així
com dels ajuts individuals, d’acord amb la normativa vigent. Entre els serveis de
caràcter preceptius es troben els dels que s’han de prestar als centres d’educació
especial i o en centre d’acció especial.
L’escola de Remolins i la de La Mercè de Tortosa tenen la qualificació de centre
d’Atenció Educativa Preferent per raó de la Resolució del Conseller d’Ensenyament de
data 9 d’octubre de 1997 (DOGC núm. 2510 de data 04.11.1997).
El servei de menjador escolar es configura en dues prestacions: el menú servit i
l’atenció a l’alumnat, el Consell Comarcal disposa dels recursos humans propis per a
l’atenció de l’alumnat.
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D’acord amb la clàusula tretzena del conveni relatiu a la delegació de les
competències esmentades, els serveis que gestiona el Consell Comarcal del Baix
Ebre es poden finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o entitats i
mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis.
Càritas Diocesana de Tortosa ha sol.licitat, per tal de garantir la possibilitat de fer ús
del menjador escolar d’alumnes sense dret a la gratuïtat o complementar els ajuts que
atorga el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la signatura d’un
conveni de col.laboració,
Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
d’ensenyament, joventut, cultura i turisme i amb unanimitat dels 24 membres presents,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal i Càritas
Diocesana de Tortosa per garantir la possibilitat de fer ús del menjador escolar
d’alumnes sense dret a la gratuïtat o complementar els ajuts que atorga el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que s’adjunta en annex.
Segon. Facultar la Presidència del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 12è.- Expedient 265/2020. Moció del grup Movem Terres de l'Ebre en
defensa del sector de l'olivera
Presenta la moció del Sr. Jordan, portaveu del grup que presenta aquesta moció.
Seguidament intervé el Sr. Castañeda, representant del grup de Ciutadans, que
anuncia que votarà a favor de la moció, però li vol recordar al grup presentant, que
som una administració finalista i com a tal no tenim competències en aquest assumpte.
En tercer lloc intervé el Sr. Roig, en representació del grup comarcal del PSC, que diu
el següent:
Vagi per endavant que donarem suport a la seva proposta, perquè des del PSC creiem
que cal donar el màxim suport als agricultors, que és un dels principals motors
econòmics del nostre territori.
Aquests dies hem vist les mobilitzacions dels agricultors en defensa del camp i de la
seva feina, i fa una setmana, el passat divendres 21, pagesos i ramaders de les Terres
de l’Ebre van fer una tractorada a Tortosa per demanar mesures urgents per defensar
la seva feina.
Des d’aquí vull transmetre tot el nostre suport a la gent del camp, per la feina que
desenvolupen tot i les dificultats actuals i dir-los que estarem al seu costat en les
seves reivindicacions
I la mostra de que estem al seu costat és que, aquest mateix dimarts 25 de febrer, el
Consell de Ministres del govern socialista de Pedro Sánchez, ja ha aprovat una sèrie
de mesures per modificar la Llei de la Cadena Alimentària en favor dels agricultors.
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Amb aquestes mesures, consensuades amb els agricultors, s’obliga a introduir els
costos de producció en els contractes de distribució i es prohibeix vendre per sota
d'aquest cost, venda a pèrdues, excepte per evitar el malbaratament alimentari, que a
Espanya arriba al 30%.
El nou Decret Llei prohibeix també promocions comercials "enganyoses" que regalin
productes alimentaris a canvi de comprar-ne d'altres.
Per altra banda, el Decret Llei inclou la modificació de la llei de l'impost de les
persones físiques per tal que la tributació dels joves agricultors per incorporar-se a
l'activitat es pugui fer en quatre exercicis fiscals.
I també subvencionarà la reconversió de contractes temporals a fixos dels treballadors
del camp per tal de donar estabilitat a aquests treballadors.
En definitiva, es tracta de mesures que responen a les reivindicacions de les últimes
setmanes d'agricultors i ramaders i que suposen un reforç de la posició negociadora
dels petits productors per reequilibrar la cadena alimentària.
Reitero el nostre suport als pagesos i segur que des del govern seguirem treballant per
millorar la seva situació i en defensa d’uns conreus, com el de l’olivera, que són de
vital importància per a territoris com el Baix Ebre, amb una producció important i d’alta
qualitat que mereix tots els nostres esforços pel seu reconeixement.
Per tant, tal com he anunciat al principi, el nostre vot és favorable.
Tot seguit, intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que anuncia
que votaran a favor de la moció presentada, i remarca que el seu grup és conscient de
tots els problemes que té la pagesia, no només el del sector de l’olivera si no la resta
de sectors.
Per finalitzar el debat intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERc, que
anuncia també que votarà a favor de la moció presentada, i remarca igual que la Sra.
Zaragoza, que son conscients que cal ajudar a tots els sectors de la pagesia.
Un cop finalitzades les intervencions, és vota la següent proposta presentada:
El cultiu d’oliveres, que configura el paisatge natural de molts pobles de l’interior de les
Terres de l’Ebre, és un dels principals recursos econòmics del municipi. Aquest cultiu
és el principal valedor del medi ambient perquè és un autèntic Bosc Mediterrani: ocupa
un paper predominant en la lluita contra el canvi climàtic, actua com a barrera enfront
de l’avanç de la desertificació, permet una gestió sostenible de l’entorn rural, genera
ocupació i riquesa que reverteix directament al territori i, per descomptat, produeix un
aliment de la màxima qualitat, amb valors nutricionals i saludables d’incalculable valor.
Les comarques del Baix Ebre i del Montsià són unes de les principals productores d’oli
d’oliva de Catalunya i disposem d’una Denominació d’Origen Protegida que garanteix
la qualitat i origen del producte. No obstant això, els preus en origen són molt baixos,
situant-se per davall dels costos de producció que estan xifrats, segons diversos
estudis del Ministeri d’Agricultura i del Consell Oleícola Internacional ¡, en els 2,70 € el
quilo. La Campanya actual, condicionada per una forta baixada de producció degut als
efectes del canvi climàtic, està marcada per un descens del preu que és realment
escandalós. Una situació de baixos preus en origen que és injustificada i no respon a
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criteris lògics, sinó més aviat a interessos especulatius i estratègies errònies del
mercat. Totes les mesures especials implementades fins ara pels organismes
competents, com ara l’emmagatzematge privat de l’oli d’oliva, autoritzat l’11 de
novembre del 2019 per la UE, segons contempla la PAC en moments de crisi, no han
resultat efectius de cap manera. A més, a aquesta forta crisi de preus en origen s’ha
de sumar l’establiment d’aranzels dels Estats Units a la importació d’oli d’oliva
procedent d’Europa.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
Movem, i amb la unanimitat de tots els assistents, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
PRIMER. Mostrat el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre al sector de l’olivera a
l’hora de prendre les mesures necessàries per aconseguir uns preus justos per a l’oli
d’oliva amb els quals fer possible la supervivència del medi rural i garantir la renda
dels agricultors.
SEGON. Instar les administracions competents a impulsar totes les mesures
necessàries per a revertir la situació actual de preus baixos i aconseguir l’equilibri en la
cadena de valor.
TERCER. Traslladar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació d
ela Generalitat de Catalunya la petició perquè, davant la greu crisi que està vivint el
sector de l’olivera, sigui més estricte en la lluita contra la venda de pèrdues i en el
compliment de les normatives sobre la qualitat i etiquetatge
QUART. Instar al ministeri d’Agricultura a demanar a la comissió europea (CE)
l’articulació de mesures extraordinàries de gestió de crisi per pal·liar els baixos preus
en origen de l’oli d’oliva, com permet la normativa comunitària de la Política Agrària
Comuna (PAC), consistents en un ajut per a la retirada d’oli d’oliva del mercat europeu
per a destinacions no alimentàries, com per exemple la producció de biodièsel.

PUNT 13è.- Expedient 264/2020.Moció del grup Movem Terres de l'Ebre per a la
construcció d'un nou hospital a Tortosa i la instal·lació urgent del nou
accelerador lineal a l'hospital de la Santa Creu de Jesús
Presenta el punt el Sr. Jordan, com a portaveu del grup de movem, proposant de la
moció.
Seguidament intervé el Sr. Castañeda, portaveu del grup comarcal de Ciutadans, que
diu que s’abstindrà en aquest punt, ja que creu que hagués estat millor fer un manifest
conjunt, com s’han fet en altres punts, ja que és un tema que ens afecta a tots, i tenim
un dèficit molt gran al territori. Posa a l’exemple que a l’Ampolla només tenen un dia
de servei de pediatria, i no tenen servei a la tarda del CAP, així doncs proposa a la
resta de grups que anem tots a una, oblidant que ha dit un o a fet l’altre.
En tercer lloc intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que diu el
següent:
“Evidentment votarem a favor de la seva proposta.
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I ho farem perquè el PSC sempre hem defensat la construcció del nou Hospital de les
Terres de l’Ebre a Tortosa com a solució als actuals problemes de mobilitat i
aparcament que presenta l’Hospital Verge de la Cinta i a que s’han esgotat les
possibilitats d’ampliació del mateix.
El PSC hem estat l’únic partit que des del Govern de la Generalitat hem apostat des
d’un principi per la construcció d’un nou hospital per posar solució a aquests
problemes.
De fet, quan el PSC vam governar entre el 2006 i 2010 i érem responsables de la
Conselleria de Salut vam iniciar tot el procés per tenir un nou hospital.
Amb els governs de Joan Sabaté a Tortosa i el president Montilla a la Generalitat vam
fer el Pla Director del Nou Hospital; es van cedir els terrenys per a la seva construcció,
es va fer i aprovar el Pla Funcional i es va fer un concurs d’idees que va donar lloc a
un avant projecte, i es va posar data de 5 anys a la seva execució i posada en marxa.
Malauradament, els posteriors governs de la Generalitat van aturar tot aquest procés i
així estem fins al moment, sense nou hospital i amb els mateixos problemes de
mobilitat i aparcament.
Pel que fa al servei de radioteràpia, també dir-li que el PSC som els únics que ens
hem oposat sempre al trasllat de la unitat de radioteràpia de l’Hospital de la Santa
Creu de Jesús a l’Hospital Verge de la Cinta, entenent que suposaria un agreujament
dels actuals problemes d’accés i aparcament, i que suposaria un pèrdua de les actuals
condicions d’intimitat i comoditat que gaudeixen els pacients actualment.
Ho vam defensar votant en contra de la modificació puntual per permetre el seu trasllat
i amb una moció demanant que no es traslladés fins que no es resolguin els temes
d’accessibilitat i aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta o fins que es construeixi el
nou hospital de les Terres de l’Ebre a Tortosa.
Així mateix vam demanar que es posés en marxa el nou accelerador lineal abans de
que sigui massa tard i haguem de derivar més pacients que ara, que ja en són molts, a
altres centres.
Per tant, tenint en compte que el PSC sempre hem buscat solucions als problemes a
l’Hospital Verge de la Cinta, sempre hem defensat la construcció del nou hospital i
hem demanat que no es traslladi la unitat de radioteràpia i s’instal·li la nova unitat, el
nostre vot és favorable a la proposta.”

Tot seguit, intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que anuncia
que votaran a favor de la moció presentada, ja que és una gran necessitat que tenim a
la nostra comarca, necessitem millors serveis i millors accessibilitats.
Li comenta al Sr. Jordan que a la Junta de Portaveus li ha comentat que potser caldria
fer alguna altra modificació a la que ha proposta vostè, perquè com bé ja sap, un
hospital no és fa ni amb un, ni dos, ni tres, ni quatre anys, potser en caldran 10, i no
podem esperar 10 anys tal i com esta el servei i l’accés actualment, potser per això si
que caldria fer el nou aparcament, i l’ampliació de l’hospital mentre esperem que
construeixin un nou hospital.
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Per finalitzar, intervé el Sr. Faura, en representació del grup comarcal d’ERC, que diu
que és absurd comentar que algú no vol un nou hospital a Tortosa, o un nou
aparcament, qui no ho vol?
Agreix a Jordan, posi que insta a la Generalitat i no a la conselleria de Salut, ja que és
un tema que als consellers o conselleres de salut els sobrepassa per la seva gran
complexitat.
Pel que fa al tema de l’accelerador lineal, com bé sap, està adjudicat i hi ha el
compromís que s’instal·larà ben aviat, que si encara no ho ha fet, és per un tema de
llicències que depèn de l’Ajuntament de Tortosa, i aquest ja ha dit que fins que no es
resolgui el problema de l’aparcament no ho aprovarà, així que estem en aquest pas
que no depèn de la conselleria actualment.
Creu el Sr. Faura, que estem en aquest punt de debat, per la frustració que ha produït
el fet de saber que no es construirà el nou aparcament, però com bé sap, s’ha
desestimat per l’elevat preu de desenvolupar el projecte que es tenia.
Per finalitzar, li diu al Sr. Jordan, que el seu grup s’abstindrà pel fet que votar a favor
ara mateix seria introduir una intoxicació que no cal, i que presentar aquesta moció en
aquest moment té un cert punt d’oportunisme.
En el segon torn de paraules, el Sr. Jordan, agraeix els vots a favor del PSC i Junts, i
també les abstencions d’ERC i Ciutadans, perquè permeten que s’aprovi la moció que
han presentat.
Afegeix el Sr. Jordan, a Ciutadans li diu que no hi ha cap problema per a que en
futures mocions en puguin parlar abans per tal d’arribar a consensos, al PSC perquè
tenen la mateixa visió de vot en la moció, i a Junts li agraeix el seu vot.
Remarca però, al grup de Junts, que en la moció ja parlar de millores en general
mentre esperem el nou hospital, ni en diu alguna en concret perquè són moltes les que
manquen a fer, i li exposa a la Sra. Zaragoza, que intercedeixi amb el seu grup polític
a la Generalitat, ja que durant l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat, el grup
dels Comuns va presentar una esmena a una resolució per demanar la construcció
d’un nou hospital a Tortosa, i el grup de Junts per Catalunya va intercedir per a que
poses l’ampliació enlloc de nou hospital.
Refent a ERC, dir-los que no és un cas d’oportunisme ni electoralisme, sinó que ara
s’està negociant els pressupostos a la Generalitat i és l’hora d’aixecar la veu per tal de
fer-nos sentir.
Seguidament intervé el Sr. Castañeda, que remarca el que ha dit abans, que Roig diria
lo de que fa deu anys ells van iniciar un nou projecte per al nou hospital, que el Sr.
Jordan suca pa a totes les salses i ERC no diu res perquè la competència de la
conselleria de salut són seves. Vol que tothom deixi el partidisme a una banda i tothom
sumi per defensar el territori.
Després intervé el Sr. Roig, que responent les paraules del Sr. Castañeda, li diu que
no és qüestió de dir o no dir, sinó d’explicar la realitat, que el seu partit polític,
juntament amb altres dos, va iniciar el projecte de nou hospital que després no s’ha
portat a terme, li remarca que això és un fet.
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Expressa el Sr. Roig que és hora que la gent del territori no se sentin ciutadans de
segona, sinó que els facin sentir com uns ciutadans amb igualtat als de la resta de
Catalunya, per això creu que no és una proposta populista, i expressa la seva voluntat
que la gent no s’hagi de desplaçar fora del territori per rebre tractaments i puguem
disposar d’un nou hospital el més aviat possible.
El següent torn de paraula el farà el Sr. Domingo Tomàs, en representació del grup de
Junts, que expressa la seva voluntat de no fer un debat que properament tindran
ocasió de fer-lo a l’Ajuntament de Tortosa sobre temes més locals que afecten al
municipi.
Li expressa al Sr. Jordan que no està d’acord amb els retrets que li ha fet al seu grup
després d’haver-li votat la moció favorablement, ja que com se sap, el seu grup al
Parlament farà possible amb el seu vot, l’aprovació dels pressupostos de la
Generalitat, i que potser haguessin pogut insistir una mica més per poder aprovar la
proposta de fer un nou hospital a Tortosa, i que potser se li hagués pogut reconèixer a
vostè aquest mèrit.
En el torn d’ERC, el Sr. Faura, li diu al Sr. Roig, que el seu partit juntament amb el del
govern com ell ha dit, van construir un hospital imaginari, perquè la realitat és que no
hi ha hospital, no hi ha haver diners per construir-lo, l’únic que es va pagar van ser
3.000 € per al cartell que ho anunciava i que és va iniciar el tràmit de requalificació
dels terrenys per poder-lo fer, però res més. El Conseller Boí Ruiz quan va ser
nomenat conseller va anunciar que havien de renunciar a la construcció d’aquest
hospital perquè en aquells moments davant la situació econòmica en que ens
trobàvem no ho van poder tirar endavant.
Torna a intervenir el Sr. Castañeda, per respondre al Sr. Roig, per dir-li que ell no es
cap populista, la realitat és que avui en dia no hi ha hospital.
Seguidament intervé de nou el Sr. Roig per respondre les paraules del Sr. Faura, que
li diu que li ha sorprès el to de la seva intervenció, ja que ell ha fet una intervenció
proactiva i positiva, adjudicant el mèrit del projecte del nou hospital que s’havia de fer
als tres grups que formaven aquell govern, i com vostè sap, es van fer altres tràmits
als que ha dit vostè, fins i tot quan va ser elegit el Sr. Bel alcalde de Tortosa, va
presentar el projecte, però el govern de la Generalitat sorgit al 2010 ho va desestimar
les raons que van creure oportunes, però el seu discurs era en clau positiva.
La Sra. Zaragoza, exposa en la seva intervenció, que no és el moment de retrets, no
és el moment de sigles, sinó de sumar tots i fer un front comú per fer realitat el nou
hospital. Exigeix que es deixen els retrets de votacions al Parlament, perquè el
Parlament està allà i nosaltres, els que estem aquí, som els usuaris de l’hospital, i tots
estem d’acord en la necessitat de tenir un nou hospital i mentre no el tinguem estem
d’acord amb la millora de servei, i l’ampliació de l’aparcament.
Seguidament intervé de nou el Sr. Jordan, per replicar al Sr. Tomàs, que el grup dels
Comuns al Parlament s’abstindrà en la votació dels pressupostos, remarca que no són
els pressupostos dels comuns. Però està d’acord amb les paraules del Sr. Castañeda i
de la Sra. Zaragoza, que diuen que és l’hora de sumar esforços entre tots i fer sentir a
la població de l’Ebre com a ciutadans de Catalunya en igualtat de condicions.
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Intervé de nou el Sr. Domingo Tomàs, del grup comarcal de Junts, que li respon al Sr.
Jordan, que les abstencions generalment solen ser per negociacions que s’han portat
ta terme. Insta al Sr. Jordan a fer mocions a mida per no generar incomoditats, i li
recomana ser més realista. Evidentment és partidari d’un nou hospital, però és un
procés lent i que mentre s’ha d’insistir amb el nou aparcament per no tenir un
problema greu al territori.
Finalment el Sr. Jordan, expressa que sempre defensaran el nou hospital, igualment
amb el nou aparcament que volen que es construeixi. Li remarca al Sr. Tomàs, que ell
si que defensa la construcció d’un nou hospital, ERC no ho ha fet, però ells si, i que
s’ha de tenir una idea més localista en temes com aquest, i s’ha d’exigir a la
Generalitat la construcció d’aquest nou hospital governi qui governi.
Per finalitzar el debat intervé la Sra. Zaragoza, que expressa que no s’ha centrat el
debat en el pàrquing, i que tots han expressat la voluntat de que hi hagi un nou
hospital en un nou edifici, però que això durarà molts anys, i mentre s’ha de dignificar
l’edifici que ja tenim, i solucionar el tema de l’accessibilitat.
Un cop finalitzades les intervencions dels conseller si conselleres presents, es vota la
proposta següent:
L’actual Hospital Verge de la Cinta de Tortosa està ubicat en un lloc de difícil accés i
mobilitat i rodejat de fortificacions. Aquesta realitat fa que sigui pràcticament
impossible resoldre l’ampliació del mateix si no és amb obres de cost elevat i
tècnicament problemàtiques. Paral·lelament, a Catalunya s’està emprenent la
construcció de nous centres hospitalaris, com a les ciutats de Girona o Tarragona,
entre d’altres. Així doncs, atenent a les mancances d’espai i aparcament que presenta
l’actual hospital Verge de la Cinta, cal reclamar que Tortosa i les Terres de l’Ebre, com
Tarragona o Girona, també necessiten un nou hospital de referència per al territori que
estigui adaptat a les necessitats del segle XXI, amb capacitat d’ampliació per donar
una cobertura de sanitat pública moderna.
L’Any 2008 es va aprovar la construcció d’un nou hospital, però primer el govern
d’Artur Mas i els que van venir posteriorment el van descartar. Davant de tot plegat, i
tenint en compte que ens trobem a l’inici de la reversió de les retallades, arriba el
moment de tornar a posar sobre la taula la necessitat d’emprendre, ara sí que de
forma definitiva, el projecte de construcció d’un nou hospital de referència per a les
Terres de l’Ebre. S’han perdut massa anys discutint si calia o no un nou hospital i com
emprendre l’ampliació de l’actual. La darrer polèmica que qüestiona la viabilitat de la
construcció de l’aparcament darrera el cinema Fémina i que de retruc frena la
construcció de l’ampliació del Verge de la Cinta, hauria de fer reflexionar i servir per
canviar l’estratègia de la planificació hospitalària de les Terres de l’Ebre. Perquè la
realitat és que, de moment, no tenim ni nou hospital ni ampliació de l’actual.
La picabaralla política i el ball d’acusacions i retrets, a més, no ens ha de fer perdre de
vista que al darrera de tota aquesta situació hi ha una sèrie de malalts i malaltes que
s’estan veient d’afectats. I un dels principals afectats són els pacients oncològics. Al
maig de 2017, el departament de salut anunciava que a les Terres de l’Ebre
s’instal·laria un dels acceleradors lineals que la Fundació Amancio Ortega havia
decidit donar a la sanitat pública de Catalunya. Amb aquest anunci es donava solució
als problemes que estava plantejant l’accelerador instal·lat a l’Hospital de la Santa
Creu de Jesús, proper a quedar obsolet.
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Ja han passat tres anys, el nou accelerador encara no està instal·lat i el que hi ha a
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús ja ha deixat d’oferir totes les prestacions, fet que
obliga mols pacients ebrencs a viatjar fins a l’hospital Sant Joan de Reus per a rebre
tractament. En concret, els afectats són entre un 40 i un 45 per cert del total de
pacients oncològics de les comarques de l’Ebre. Això són un centenar de malalts i
malaltes, que han de fer uns 3.000 desplaçaments a l’any i uns 390.000 quilòmetres
que no els caldria fer si s’haguessin fer les coses com cal. Però aquest elevat
percentatge, que ja és suficientment inacceptable, encara serà més vergonyant a
l’estiu, quan es preveu que seran ja el 50 per cent dels malalts ebrencs els que es
veuran obligats a viatjar a la ciutat de Reus per rebre tractament de radioteràpia.
Davant d’aquesta realitat, es fa evident que cal actuar de forma urgent i donar
solucions d’una vegada per totes a la ciutadania.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
Movem, amb els vots a favor dels 7 membres presents del grup comarcal de Junts, els
dels 3 membres del grup comarcal del PSC i els dos membres del grup comarcal de
Movem, amb l’abstenció dels 11 consellers comarcals del grup d’ERC i el del membre
del grup Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar la construcció a Tortosa d’un
nou hospital de referència a les Terres de l’Ebre i reprendre els tràmits de reserva de
sòl i redacció del projecte.
SEGON. Per tal d’evitar els desplaçaments de pacients oncològics ebrencs a reus per
rebre tractament, substituir de forma immediata i urgent l’actual accelerador lineal de
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús pel que va comprometre’s per a les Terres de
l’Ebre després de la donació feta l’any 2017 per la Fundació Amancio Ortega..
TERCER. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als consells comarcals
de les Terres de l’Ebre, als sindicats i entitats veïnals de les Terres de l’Ebre i a les
entitats municipalistes de Catalunya.
PUNT 14è.- Expedient 263/2020. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya
BE pel dia internacional de les dones
Els diferents portaveus dels grups que formen el Ple del Consell Comarcal del Baix
Ebre, han acordat a la Junta de Portaveus substituir la moció per la lectura del
manifest del dia internacional de les dones que ha impulsat l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que és el següent:

MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2019
Un any més, i com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem la nostra veu per
commemorar el Dia Internacional de les Dones, defensar els nostres drets socials,
polítics i econòmics i reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes. Són molts els
avenços que s’han aconseguit però encara queda un llarg camí per recórrer per
eradicar definitivament qualsevol discriminació i aconseguir la plena participació de les
dones, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la societat. Malgrat tot, existeix
encara el perill de retrocedir en els drets que tant ens ha costat d’assolir.
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Enguany, també estem convocades a una vaga feminista, organitzada per col·lectius
feministes, organitzacions socials i sindicals. Els eixos principals de la vaga són les
cures, el consum, el treball, l’educació, les violències i l’antiracisme. Des del món
municipal ens hi adherim, donem suport a les reivindicacions de la vaga feminista i us
animem a participar-hi.
Volem una societat igualitària, justa, rica, equilibrada, integradora i lliure de violències
masclistes. És per això que des dels nostres pobles i ciutats donem suport a la vaga
laboral, per denunciar la bretxa salarial i la precarització laboral que pateixen les
dones i reivindicar els seus drets econòmics i la dignificació dels treballs. Donem
suport a la vaga de cures per posar en valor i donar visibilitat al treball domèstic no
remunerat i reivindicar la coresponsabilitat real en les tasques de cura i el dret al
temps personal. Donem suport a la vaga de consum per reclamar a les empreses que
incloguin la visió de gènere i la lluita contra les desigualtats salarials; que la maternitat
no sigui motiu d’expulsió ni discriminació en el món laboral.
Donem suport a la vaga educativa perquè reivindiquem una educació pública, laica,
inclusiva i feminista que faci créixer lliures nenes i nens. Cal educar els nostres infants
en els valors de la igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la perspectiva
de gènere des dels primers trams educatius fins a la universitat.
Les dones tenim el dret a viure lliures de violències masclistes. Cal eradicar la xacra
de les agressions físiques i psicològiques. Denunciem qualsevol tipus de violència i
discriminació sexista, així com qualsevol agressió per motius d’orientació o identitat
sexual.
Exigim el dret de totes les dones a viure en pau, sense exclusions ni racisme.
Reclamem polítiques migratòries efectives per poder acollir totes les persones
migrades, pel motiu que sigui, especialment dones, nens i nenes que queden
desemparats davant múltiples vulneracions dels seus drets humans.
Aquests són els grans reptes que tenim al davant i que hem d’assolir amb la
col·laboració i complicitat de totes les institucions, dels agents socials i de les dones i
els homes dels nostres pobles i ciutats. Només així podrem fer-los realitat.
PUNT 16è.- Propostes d’urgència.
A) Aprovació si s’escau, del conveni a signar amb la Diputació de Tarragona
per optimitzar la prestació dels serveis municipals.
B) Aprovació, si s’escau, de les addendes per funcionament de l’oficna
d’habitatge.
C) Delegació a la Presidència, de la facultat per l’aprovació mitjançant
resolució, i tramitació dins del termini del Pla Pressupostària a Mig Termini
2021-2023.
Se sotmet a votació i s’aprova la urgència i debat de les 3 propostes.
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URGÈNCIA A) Aprovació si s’escau, del conveni a signar amb la Diputació de
Tarragona per optimitzar la prestació dels serveis municipals.
La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal (SAM), vol
millorar i reforçar la cooperació i col·laboració interadministrativa amb els consells
comarcals per afavorir la prestació de les competències municipals, evitar duplicitats,
defensar els interessos dels municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar
la seva modernització, en especial els de menys capacitat econòmica i organitzativa.
Com a primer pas d'aquesta cooperació conjunta, l’any 2013, es va signar un Conveni
marc que recollia, tant el marc general de coordinació, com els aspectes més específics
de la gestió, justificació i pagament de les actuacions incloses als programes
desenvolupats pels consells comarcals.
Una vegada finalitzat l’esmentat conveni, en virtut de l'experiència conjunta , les
inquietuds i noves necessitats dels ens locals i amb la finalitat de progressar en la
coordinació i en la cooperació amb els consells comarcals, l’any 2016 es va signar un
altre conveni que ha estat vigent fins l’any 2019.
Atesa la voluntat de les parts de continuar en la mateixa línia de cooperació, s’ha
elaborat un nou Conveni com a resultat del treball conjunt per redissenyar i millorar
l’instrument de coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
els consells comarcals que les parts acorden subscriure.
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de subscriure aquest nou document,
per la qual cosa el Ple del Consell, per unanimitat dels membres presents, adopta els
següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis
municipals ( 2020- 2023), que té per objecte continuar en el marc de cooperació i
col·laboració amb els consells comarcals dissenyat pels convenis anteriors, en el qual
els recursos econòmics de la Diputació de Tarragona ajudin al finançament de les
necessitats actuals dels ens locals i a la vegada optimitzar els recursos per evitar
duplicitats en les assistències i serveis als municipis i EMD’s.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

URGÈNCIA B) Aprovació, si s’escau, de les addendes per funcionament de
l’oficna d’habitatge.
La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que
la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de
maig, constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió
d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la
ciutadania.
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La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència
de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en
matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada
de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat,
coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge preveu la
subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses
de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.
El capítol 5 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge recull
les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per
a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el
sistema de justificació de l’activitat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, disposa d'una oficina/borsa i del personal tècnic i
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una
persona responsable per coordinar les actuacions amb el Servei Territorial d’Habitatge
corresponent i les Direccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en
la matèria, de conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge.
Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió
d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, així com els programes d’àmbit social i d’àmbit
tècnic, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat l’interès en la continuïtat del
conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al
funcionament, l’any 2020, de l’Oficina/Borsa d’àmbit territorial comarcal.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Territori, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni a signar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que
té per objecte mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina
d’habitatge situada la comarca del Baix Ebre, i també l’addenda que té per objecte
mantenir la col·laboració entre les parts per impulsar els programes de mediació
d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la borsa de mediació situada a la
comarca del Baix Ebre amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les
gestions i serveis relatius a l’habitatge
Segon. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
URGÈNCIA C) Delegació a la Presidència, de la facultat per l’aprovació
mitjançant resolució, i tramitació dins del termini del Pla Pressupostària a Mig
Termini 2021-2023.
Aquesta Entitat Local, ha d’elaborar el Pla Pressupostari a mitjà termini de conformitat
a l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Aquest document s’ha d’aprovar pel ple de l’entitat, tal com
disposa aquesta norma
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També les bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2020, en la base 63a.
disposa:
El Ple aprovarà, abans del 15 de març de cada any, un pla pressupostari a mig termini
i que emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals, amb un període mínim de tres
exercicis, atès el que estableix l'art 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’art. 6 de l’Ordre HAP/2105/2012,
d’1 d’octubre, de subministrament d’informació.

El Pla Pressupostari haurà de remetre's pels mitjans electrònics i mitjançant la
signatura electrònica a la plataforma habilitada per a això en l'Oficina Virtual per a la
Coordinació Financera amb les Entitats Locals, en els quals s'emmarcarà l'elaboració
dels seus Pressupostos anuals.
Atès que és necessari realitzar aquesta tramitació en el termini establer i hores d’ara el
document es troba en fase d’elaboració, per tal de poder donar compliment a aquesta
norma proposo al Ple del Consell que adopti els següents ACORDS:
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de Presidència presentada, i amb
unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Delegar en la Presidència del Consell l’aprovació, mitjançant resolució,
tramitació dins del termini del pla pressupostari a mig termini 2021-2023.
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Segon. Abans d’emetre la resolució, el President farà arribar el document elaborat als
diferents portaveus comarcals per al seu coneixement
Tercer. Un cop aprovat i tramitat el pla pressupostari a mig termini 2021-2023, es
presentarà al Ple del Consell per a la seva ratificació, si s’escau.
PUNT 17è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
No se’n produeixen.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 15:35 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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