ACTA 07/2018 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

Presidenta
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta

Consellers:
Andreu Falcó, Daniel – Vice-president primer
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident 2n
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè
Adell Moragrega, Enric
Bertomeu Río, José Emilio
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Merlos Borrul, Roser
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Roig Montagut, Enric
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió la interventora de fons, Sra. Maria Teresa Barberà Martí i
el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera
A Tortosa, sent les 10:00 hores del dia 27 de juliol de 2018, a seu del Consell Comarcal,
es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, els consellers que
s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària
d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de la Presidenta del Consell, Sra.
Sandra Zaragoza Vallés, de data 27 de juliol de 2018, sota el següent ordre del dia:

1

1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2n. Donar compte de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau, de la liquidació cost serveis socials de l’exercici 2017
4t. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de delegació de competències en matèria
de salubritat, encàrrec de gestió a COPATE i aprovació de conveni regulador
5è. Aprovació, si s’escau, del cost del servei de recollida i tractament de residus a la
comarca del Baix Ebre per aplicació dels resultants de l’adjudicació del servei de
recollida
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de resolució de Presidència de no
oposició al desistiment del contenciós 257/2017 presentat per l’Ajuntament de
Deltebre
7è. Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general de l’exercici 2017
8è. Aprovació, si s’escau, de la revisió de complements específics entre llocs
equiparables de personal laboral
9è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat a personal de la
Corporació
10è. Aprovació, si s’escau, la desestimació de recurs de reposició presentat contra
l’acord definitiu de supressió del lloc de treball d’informador del CIDTBE
11è. Moció presentada pel conseller comarcal d’Entesa per instar a la neteja de les
ribes del riu Ebre al seu pas per la comarca i les Terres de l’Ebre
12è. Moció del grup comarcal del partit de Socialistes de Catalunya per disminuir la
bossa de llistes d’espera als serveis sanitaris
13è. Moció del grup comarcal del partit de Socialistes de Catalunya de trasllat de la
proposta de la Plataforma Pensions Dignes Terres de l’Ebre de Moció per instar al
Govern espanyol i als grups parlamentaris Europeus en la Comissió europea per tal
que rebutgi la creació d’un producte pana europeu de pensions individuals (PEPP)
proposada per la Comissió Europea
14è. Propostes d’urgència
-

-

PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ presentat
contra l’acord de desestimació d’al.legacions a l’acord inicial de supressió del
lloc de treball d’informador del CIDTBE
PROPOSTA D’APROVACIÓ dels increments retributius derivats de
l’aplicació de la llei de pressupostos generals de l’estat per a l’exercici 2018

15è. Torn obert de control, precs i preguntes
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Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental
comprova l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i,
atès que és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 25 consellers comarcals que
formen el Ple, l’acta 06/2018 de la sessió ordinària de data 29 de juny de 2018.
PUNT 2n- Donar compte d’altres de resolucions de presidència
Nom
RP 20180187

Resum
Expedient 1840/2018 -- RESOL RP 117 / 2018 Laia Mestre Bel,
baixa voluntària educadora social SIS, 31 07 2018

RP 20180186

200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1770/2018 -- 5è expedient de
modificació de crèdits al pressupost de 2018 --

1770/2018

RP 20180185

Modificació objecte i durada contracte Regina Rius el 24-072018. Substitució vacances i excedència Yaneth Galvis i
vacances Joana Galcerà, fins 09-10-2018

2546/2017

Classificació ofertes SIAD

1107/2018

RESOL RP 112/2018 Cristina Castells Batalla (educadora SIS),
baixa voluntària 31 07 2018.

167/2018

Permis abocament magatzem municipal tortosa

1566/2018

RP 20180184
RP 20180183
RP 20180182

Expedient
1840/2018

RP 20180181

Excedència voluntària per cura de fill/a menor efectuada per la
Sra. Yaneth Galvis Tamayo, treballadora familiar de l’EBASP, del 1973/2018
20 d’agost de 2018 fins el de setembre de 2018

RP 20180180

Modificació de la jornada, objecte i durada contracte fins 03 08
2018 del xofer Àngel Piñol Melich, passa a 32,5 hores
1868/2018
setmanals a partir del dia 16-07-2018 per substituir vacances

RP 20180179

RESOL RP 110 2018 Ascensió Villalba baixa voluntària 31 07
2018

1237/2017

RP 20180178

RESOL RP 109 18 Meritxell Baiges educadora social SIS interin
fins cobrir plaça 16 07 2018

1872/2018

RP 20180177

RESOL RP 108 18 Clara Miranda interinitat suspensió contracte
Yolanda Sánchez 10 07 2018.

1871/2018

RP 20180176

resolució d'adjudicació del contracte del servei de menus
d'estiu al SIS

1291/2018

RP 20180175

RESOL RP 106 18 Laia Mestre Bel educ social SIS-servei atenció
diürna interin fins cobrir plaça 09 07 2018.

1840/2018

RP 20180174

RESOL RP 108 18 Clara Miranda interinitat suspensió contracte
Yolanda Sánchez (treballadora social) 10 07 2018.

1871/2018
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RP 20180173

RESOL RP 108 18 Cinta Tolos interinitat vacances Tere Salvadó
(treballadora familiar) 09 07 2018.

896/2017

RP 20180172

RESOL RP 109 2018 Meritxell Baiges Sabaté educadora social
SIS - servei atenció diürna interinitat fins cobrir plaça 16 07
2018.

1872/2018

Resolució per l'adjudicació del contracte de servei del 360º

1146/2018

RESOL RP 105/2018 Àngel Piñol interinitat baixa AT Serafí
Tomàs 03 07 2018.

1868/2018

RP 20180171
RP 20180170
RP 20180169

Modificació contracte Eva Cabrera Bertomeu a partir del 01-072018 per tal de realitzar tasques de tècnica del programa 30
1550/2017
Plus 2017 i establir com a nova data final el 30-09-2018

RP 20180168

RESOL RP 102 18 Cristina Grau suspensió temporal 16 07 2018. 1831/2018

RP 20180167

Modificació jornades personal SIS servei atenció diürna del 02
07 2018 al 26 08 2018, jornada de 30 h/set per realitzar
tasques de suport durant els període de vacances escolars
d’estiu

RP 20180166

RESOL RP 104 18 Ma Teresa Martí (educadora social SIS), baixa
167/2018
voluntària 15 07 2018

RP 20180165

RESOL RP 100/2018 Carme Samper interinitat vacances Dolors
Rodríguez (monitora TAD) 02 07 2018

1793/2018

RP 20180164

Resolució d'adjudicació del contracte per a la realització dels
cursos de monitor de lleure estius 2018 i 2019

1527/2018

RP 20180163

Contractar, per obra o servei determinat, Adriana González
Ortiz, per desenvolupar les tasques d’auxiliar administrativa a 1603/2018
l’àrea de Turisme, programa FOJ, del 28-06-2018 al 27-12-2018

RP 20180162

Resolució d'admesos i exclosos del procés de creació d'una
borsa de treball d'acompanyants de menjador i altres
d'ensenyament

1386/2018

RP 20180161

Admesos i exclosos de selecció per a la creació d'una borsa de
treballador-a familiar

1534/2018

RP 20180160

Contractar, sota la modalitat d’interinitat, a jornada completa,
Núria Mestre Borràs com a educadora social de l’EBASP

1820/2018

1794/2018

PUNT 3r- Aprovació, si s’escau, de la liquidació cost serveis socials de l’exercici
2017.
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de
2017, va aprovar el cost que correspon a cada ajuntament de la comarca del Baix Ebre
integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària comarcal per a la prestació del
servei d’atenció primària durant l’any 2017, també va aprovar l'annex al conveni marc
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per a la prestació del servei social d'atenció primària, a signar amb els ajuntaments.
Aquest document preveu que l’Ajuntament aportarà la quantitat establerta en l’acord
per a la prestació del servei d’atenció social primària de l’exercici 2017 i que aquesta
quantitat estarà subjecte a la revisió efectiva de la prestació d’hores dels professional i
podrà ser incrementada o disminuïda en funció de l’atenció prestada al municipi i
degudament consensuada amb l’Ajuntament
El coordinador de serveis socials ha emès informe en el qual fa constar que les hores
previstes i l’aportació per municipi per l’exercici 2017 eren les següents:
Hores anuals previstes prestació servei

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

Treballador
social
1.560,00
390,00
104,00
3.900,00
1.170,00
390,00
1.560,00
5.070,00
286,00
1.170,00
2.730,00
390,00
390,00
19.110,00

Educador
social
884,00
156,00
42,00
1.092,00
780,00
60,00
390,00
1.950,00
48,00
520,00
1.092,00
90,00
201,00
7.305,00

TOTAL
HORES
2.444,00
546,00
146,00
4.992,00
1.950,00
450,00
1.950,00
7.020,00
334,00
1.690,00
3.822,00
480,00
591,00
26.415,00

IMPORT
CONVENI
20.782,69
4.642,94
1.241,52
42.449,74
16.581,93
3.826,60
16.581,93
59.694,95
2.840,19
14.371,01
32.500,58
4.081,71
5.025,60
224.621,39

Segons l’informe emès pel coordinador de serveis socials , les hores de servei
prestades efectivament a l’exercici 2017 han estat les següents:

Hores reals prestació servei

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

Treballador
social
1.560,00
390,00
104,00
3.900,00
1.170,00
390,00
1.560,00
5.070,00
286,00
1.170,00
2.730,00
390,00
390,00

Educador
social
884,00
156,00
33,00
852,00
780,00
45,00
390,00
1.950,00
36,00
430,00
1.092,00
67,50
201,00

TOTAL
HORES
2.444,00
546,00
137,00
4.752,00
1.950,00
435,00
1.950,00
7.020,00
322,00
1.600,00
3.822,00
457,50
591,00
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TOTAL

19.110,00

6.916,50

26.026,50

La interventora comarcal ha emès informe en el que fa constar les causes de la
disminució d’hores prestades d’educador/a social i que la liquidació només s’ha
efectuat pel que fa al nombre d’hores realitzades i no al cost real de l’hora de prestació
del servei, per tant l’import final s’ha obtingut sobre el mateix preu calculat per a les
previsions del 2017.
Procedeix, per tant, la regularització del cost imputat a algun ajuntament.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió de
Servei a les Persones, i per unanimitat dels membres, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:

Primer. Aprovar la liquidació dels costos a realitzar en els següents imports:
Hores reals prestació servei

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

Treballador
social
1.560,00
390,00
104,00
3.900,00
1.170,00
390,00
1.560,00
5.070,00
286,00
1.170,00
2.730,00
390,00
390,00
19.110,00

Educador
social
884,00
156,00
33,00
852,00
780,00
45,00
390,00
1.950,00
36,00
430,00
1.092,00
67,50
201,00
6.916,50

TOTAL
HORES
2.444,00
546,00
137,00
4.752,00
1.950,00
435,00
1.950,00
7.020,00
322,00
1.600,00
3.822,00
457,50
591,00
26.026,50

IMPORT
CONVENIS
LIQUIDACIÓ
20.782,69
4.642,94
1.164,99
40.408,89
16.581,93
3.699,05
16.581,93
59.694,95
2.738,14
13.605,69
32.500,58
3.890,38
5.025,60
221.317,76

DIFERÈNCIA
0,00
0,00
-76,53
-2.040,85
0,00
-127,55
0,00
0,00
-102,04
-765,32
0,00
-191,33
0,00
-3.303,63

Segon. La regularització dels imports en negatiu s’aplicarà a l’import de l’exercici 2018
Tercer. Notificar l’acord als ajuntaments de la comarca inclosos en el servei comarcal i
facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 4t.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de delegació de competències
en matèria de salubritat, encàrrec de gestió a COPATE i aprovació de conveni
regulador.
L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de
llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la
normativa sectorial aplicable. I també que les administracions públiques catalanes, els
organismes i les entitats públiques poden encarregar la realització d'activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions, organismes o entitats
públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 10.
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes
o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan,
organisme o entitat pública que l’ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter
jurídic que hi donin suport o en què s’integri l’activitat material concreta objecte de
l’encàrrec.
L’article 25.1c) 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 disposa que correspon a la
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els
municipis i que les delegacions han d'anar acompanyades de la transferència dels
recursos necessaris per a exercir-les. L’article 29.1 de la mateixa norma disposa que
els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha
d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme.
L’article 164.1 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que l’establiment dels serveis
comarcals requereix la justificació de la implantació en els aspectes tècnic, jurídic i
econòmic, la qual s’ha de contenir en una memòria, llevat que la implantació figuri en
el programa d’actuació de la comarca. Així, la fitxa 105 del Programa d’Actuació
Comarcal del Baix Ebre per al període 2018-2011, preveu l’actuació “SALUBRITAT
PÚBLICA – PLANIFICACIÓ, GESTIÓ, TRACTAMENT I CONTROL DE PLAGUES.
L’article 66.3.h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que el municipi té
competències pròpies en la protecció de la salubritat pública. També, segons l’article
52.g) de la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments, d'acord amb
les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de
Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són
competents per a prestar, en matèria de salut pública, els serveis mínims de la gestió
del risc per a la salut derivat de les plagues.
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En aquest marc normatiu, diversos ajuntaments de la comarca, per tal de donar
resposta a la problemàtica que es presenta en el seu terme municipal per al control de
diferents espècies que poden produir problemes de salubirat, i tenint en compte la
dificultat que en alguns casos comporta el tractament individualitzat en el terme
municipal d’aquestes espècies, ha considerat que econòmicament i tècnicament és
beneficiós per a la seva població, delegar les competències en el Consell Comarcal del
Baix Ebre
Per la seva banda, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha previst en el seu PAC que la
forma de prestació d’aquestes competències és mitjançant l’encàrrec de gestió al
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, ens instrumental del
Consell Comarcal que compta amb el personal adequat l’experiència adquirida de
l’antic CODE pels 25 anys de prestació d’aquests serveis.
El COPATE és un Consorci que té per objecte la creació, prestació, desenvolupament,
control i gestió de serveis i activitats d’interès local relacionades amb els residus, la
salubritat pública, l’eficiència energètica, la cartografia, els plans de protecció civil, el
sanejament, la gestió del territori i dels espais i recursos naturals, les polítiques
forestals i, en especial les següents, sens perjudici de les competències i obligacions
atribuïdes a altres administracions o per altres administracions i sempre que no
s’incorri en l’execució simultània del mateix servei amb una altra administració i en un
mateix àmbit d’actuació. Concretament, en matèria de salubritat pública:
a) La prevenció i millora de les condicions de salubritat pública.
b) La planificació, gestió, tractament i control integrat de plagues, especialment del
mosquit, mosca negra i rosegadors, tant en espais urbans com agraris o naturals.
c) La planificació i prestació del servei de neteja i desinfecció del domini públic.
d) La investigació i el desenvolupament en matèria de salubritat pública
El Consorci és mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consell Comarcal que li pot
atorgar encàrrecs de gestió, d’execució obligatòria pel Consorci, d’acord amb les
instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les
relacions del Consorci amb el consell comarcal tenen naturalesa instrumental i no
contractual
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre ha aprovat el projecte
tècnic per dur a terme aquest servei, que s’executarà pre prestació directa amb els
mitjans personals que disposa. Igualment ha aprovat la distribució de costos que
comporta aquestes actuacions.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió de
Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Acceptar la següents delegació de competències atorgada pels ajuntaments
de la comarca del Baix Ebre:
AJUNTAMENT

COMPETÈNCIES DELEGADES

DATA ACORD
PLENARI

L’Aldea

-Servei de control de les plagues de mosquits (totes les
tipologies)
-Servei de control de mosca negra i altres espècies
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut

28.06.2018
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Aldover

l’Ampolla

Camarles

Deltebre

Paüls

El Perelló

Roquetes

Tivenys

Tortosa

EMD de Jesús

Xerta

-Servei de control de les plagues de mosquits (totes les
tipologies)
-Servei de control de mosca negra i altres espècies
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Servei de control de les plagues de mosquits (totes les
tipologies)
-Servei de control de mosca negra i altres espècies
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Servei de control de les plagues de mosquits (totes les
tipologies)
-Servei de control de mosca negra i altres espècies
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Servei de control de les plagues de mosquits (totes les
tipologies)
-Servei de control de mosca negra i altres espècies
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Servei de control de les plagues de mosquits (totes les
tipologies)
-Servei de control de mosca negra i altres espècies
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Servei de control de mosca negra i altres espècies
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals
-Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden
produir problemàtiques de salut
-Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i
infraestructures municipals

26.06.2018

14.06.2018

24.05.2018

05.06.2018

04.05.2018

26.06.2018

29.05.2018

06.06.2018

26.072018

25.072018

01.06.2018
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Segon. Encarregar la gestió dels serveis que es presten per raó de les competències
delegades al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-, ens
instrumental del Consell comarcal del Baix Ebre.
Tercer. Aprovar el conveni regulador de les relacions de la delegació de competències i
l’encàrrec de gestió a signar entre els ajuntaments delegants, el Consell Comarcal del
Baix Ebre i COPATE i l’annex de costos de l’exercici 2018.
Quart. Aprovar la memòria tècnica d’anàlisi de costos que estableix la participació
econòmica de cada ajuntament en el cost global dels serveis prestats.
Cinquè. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per signar tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord i publicar els acords de delegació i
d’acceptació i el text íntegre del Conveni que regula les relacions de la delegació de
competències i l’encàrrec de gestió.
PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, del cost del servei de recollida i tractament de
residus a la comarca del Baix Ebre per aplicació dels resultants de l’adjudicació
del servei de recollida.
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels
ajuntaments de la comarca en matèria de residus
Actualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei a través del seu ens
instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-.
El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa adjudicatària i el
servei de tractament amb mitjans propis.
El COPATE ha aprovat el cost dels serveis de recollida, arran la recent adjudicació del
contracte, i del servei de tractament adequant els preus a la realitat actual, que seran
efectius a partir del proper dia 1 d’agost de 2018.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió de
Gestió Ambiental i Sector Primari, i per unanimitat dels membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i tractament de residus a la
comarca del Baix Ebre que seran efectius a partir del proper dia 1 d’agost de 2018
Segon- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre i
facultar la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els
documents necessari per a l’efectivitat de l’acord.
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PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de resolució de Presidència de
no oposició al desistiment del contenciós 257/2017 presentat per l’Ajuntament de
Deltebre.
“La Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre ha dictat resolució amb el següent
contingut
“1. L’Ajuntament de Deltebre, en sessió plenària de data 22.12.2015, va acordar
Primer. ...
Segon. Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la competència de la
gestió dels residus del terme municipal de Deltebre, la qual comporta:
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre, envasos, papercartró, fracció orgànica i resta
- Gestió de deixalleria fixa o mòbil
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana
Tercer. Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de pròrroga,
l’Ajuntament de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri aquest període de pròrroga,
reservant-se el dret de poder revocar la delegació efectuada, pel que fa a l’àmbit de la
logística de la recollida de la fracció resta, al Consell Comarcal del baix Ebre en funció del
qual, en el seu moment, resulti més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però
també de major racionalització econòmica per al municipi de Deltebre.
Quart. Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-les, l’Ajuntament de Deltebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran un conveni
de regulació i anualment de quantificació econòmica de la delegació.
...

2. L’Ajuntament de Deltebre, en sessió plenària de data 14.03.2017, va acordar
1r.- Que es procedeixi a la revocació parcial de les competències en matèria de gestió de
residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, revocant-se tots els serveis descrits al
punt segon de l’acord adoptat pel ple municipal de data 22 de desembre de 2015 excepte el
tractament de residus i que inclourà, si s’escau per necessitats del servei, la transferència.
2n.- Fer constar que aquesta revocació tindrà efectes a partir de que aquest ajuntament
adjudiqui el servei de gestió de residus de Deltebre i es formalitzi el corresponent contracte
administratiu amb l’empresa adjudicatària i per tant, mentre no s’adjudiqui aquest servei es
continuarà prestant el mateix mitjançant el COPATE com a ens instrumental del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
3r.- Que un cop sigui efectiva aquesta revocació parcial de competències en matèria de
residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, es procedeixi per part del Consell
Comarcal del Baix Ebre a fer la proposta de liquidació econòmica entre ambdues
administracions que es derivi com a conseqüència d’aquesta revocació parcial de
competències en matèria de gestió de residus i que inclourà drets i obligacions.

3. El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió plenària de data 28.04.2017 va
acordar
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Primer. Acceptar la revocació de l’exercici de la competència de la gestió dels residus del
terme municipal de Deltebre i, pel que fa al seu contingut, comporta el retorn a l’Ajuntament
de l’exercici de les competències en matèria de:
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre, envasos, papercartró, fracció orgànica i resta
- Gestió de deixalleria fixa o mòbil
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana
Segon. Pel que fa a la seva durada, acceptar la revocació de competències acordada per
l’Ajuntament de Deltebre en els termes que s’havia formulat l’acord de delegació adoptat en
data 22 de desembre de 2015; és a dir, i tal com va acordar l’Ajuntament de Deltebre,
mentre duri el període de pròrroga del contracte vigent, entenen que aquest contracte és el
del servei públic de recollides selectives i de fracció resta, porta a porta, servei de
voluminosos, gestió de les deixalleries municipals i planta de transferència a la comarca del
Baix Ebre, signat amb data 29 de desembre de 2006 entre el President del Consorci per a la
Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre, i el representant de l’entitat mercantil
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, en el qual es va subrogar el
Consell Comarcal del Baix Ebre i que l’inici de la pròrroga s’iniciava el dia 1 de juliol de
2015, per la qual cosa el termini de pròrroga del contracte finalitza el proper dia 30 de juny
de 2017.
Així, per tant, a partir del dia 1 de juliol de 2017 el Consell Comarcal del Baix Ebre no
exercirà competències en matèria de gestió de residus al terme municipal de Deltebre.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Deltebre per al seu coneixement i efectes i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província per a la seva efectivitat.

4. En data 08.06.2017, l’Ajuntament de Deltebre, va presentar recurs contenciós
administratiu contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre de data
28.04.2017. El recurs s’instrueix amb el número 257/2017
5. En data 19.07.2018, l’Ajuntament de Deltebre trasllada al Consell Comarcal del
Baix Ebre el certificat de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, en la sessió de data 10.07.2018, acordant desistir del recurs
ordinari núm. 257/2017 que es segueix davant del Jutjat Contenciós número 1
de Tarragona: Ajuntament de Deltebre contra Consell Comarcal del Baix Ebre
6. En data 20.07.2018 es comunica al Consell Comarcal del Baix Ebre que en data
19.07.2018, el Procurador en representació de l’Ajuntament de Deltebre ha
manifestat que segons instruccions expresses del seu mandant i tota vegada que
s’ha arribat a un acord de transacció amb el Consell Comarcal del Baix Ebre,
sol·licita al Jutjat que es tingui per desistit de les actuacions del recurs contenciós
administratiu 257/2017.
Atès que, tot i no existir document transaccional entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre i l’Ajuntament de Deltebre en relació a aquest contenciós, sí que existeix la
voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre de no oposar-se al desistiment
unilateral d’aquest Ajuntament
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Atès que l’article 13.1e) 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, disposa
que correspon a la presidència exercir accions judicials i administratives en cas
d'urgència, tenint en compte que és voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre
actuar de la forma més diligent possible per tal de resoldre la situació actual en
relació a aquest assumpte, RESOLC
Primer. Manifestar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona,
la voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre de NO OPOSAR-SE al desistiment
unilateral acordat per l’ajuntament de Deltebre del contenciós 257/2017
Segon. Traslladar aquesta resolució a la Procuradora als Tribunals que representa
el Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que de forma immediata dugui a terme els
tràmits necessaris per a la seva efectivitat.
Tercer. Traslladar aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal per a la seva
ratificació, si s’escau.

El Ple del Consell Comarcal, després de conèixer el dictamen de la Comissió
informativa comarcal de gestió ambiental i sector, per unanimitat de tots dels 25
membres presents, adopta els següents acords:
Primer. Ratificar el contingut de la resolució de la Presidenta i, consegüentment,
s’acorda que el Consell Comarcal del Baix Ebre NO S’OPOSI al desistiment unilateral
del contenciós 257/2017 acordat per l’ajuntament de Deltebre
Segon. Traslladar aquesta resolució a la Procuradora als Tribunals que representa el
Consell Comarcal del Baix Ebre per a la seva efectivitat.
PUNT 7è.- Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general de l’exercici 2017.
Vist el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la seva documentació
annexa a la mateixa, segons la legislació vigent.
Vist que el titular de la Intervenció de fons va procedir a la formació del Compte
General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2017, juntament amb
tota la seva documentació annexa al mateix.
Vist que s'han finalitzat aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la
Intervenció comarcal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a
l'aprovació del Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal en
sessió celebrada en data 29 de maig de 2018 va emetre el corresponent informe
preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2017.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data 8 de juny
de 2018 el Compte General –juntament amb l'informe d'aquesta comissió- van ser
objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit
més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
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Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la Secretaria de la
Corporació, durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit més, no s'han
presentat al·legacions
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió Especial
de Comptes, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del PDECAT, els 8
consellers comarcals d’ERC, els dels 5 consellers comarcals del PSC, i el del conseller
comarcal del PP, i amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2017, comprès pel Compte General
del propi Consell Comarcal i de la societat Baix Ebre Innova, SL
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació
que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes,
tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en
compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
PUNT 8è.- Aprovació, si s’escau, de la revisió de complements específics entre
llocs equiparables de personal laboral.
L'article 18.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a
l'any 2018 (LPGE / 18) disposa en el seu primer paràgraf que «l'any 2018, les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 1,5 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de
2017, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa
a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix ».
És a dir, el límit màxim que l'augment de les retribucions respecte de les vigents a 31
de desembre de 2017 és el 1,5 %
El mateix article, en els paràgrafs següents, estableix un increment addicional del 0,2%
de la massa salarial o del 0,3% en cas de superàvit pressupostari en l'exercici 2017
Concretament disposa que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 % de la
massa salarial per a, entre d’altres mesures, la implantació de plans o projectes de
millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs
amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a
plans de pensions. Aquest percentatge de 0,2 % serà del 0,3 % per aquelles entitats
del sector públic en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017
Cal tenir en compte que aquest increment addicional del 0,2% o del 0,3 en cas es
superàvit pressupostari el 2017, de la massa salarial té caràcter finalista per la qual
cosa s'ha de destinar, com s’ha especificat, entre altres mesures, a la implantació de
plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements
específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de complements de
destinació o l'aportació a plans de pensions.
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A més, el 0,2% o 0,3% és el límit màxim global; és a dir, el citat percentatge no es
destina a cadascuna d'aquestes finalitats, sinó que, en el cas de desenvolupar-se més
d'una, l'import total o la suma de totes elles no pot superar aquest percentatge.
En el cas dels treballadors laborals, però, l'import i estructura de les seves retribucions
s'estableix mitjançant la negociació col·lectiva o, si no, en el contracte de treball
individual.
En el Consell Comarcal del Baix Ebre està establerta en el conveni col·lectiu vigent
que, hores d’ara, és encara el conveni 2008-2011.
En data 18 de juliol de 2018,el gerent comarcal emet informe en el que fa constar:
“ El conveni col·lectiu que regeix a l’ens comarcal és el subscrit per les parts en data
de 21 de desembre de 2007 i presentat al Departament de Treball en data de 16 d’abril
de 2008, publicat al DOGC número 5240, en data de 21 d’octubre de 2008.
En aquest conveni, en regular els complements específics, s’estableix que, els
complements que no superin els 200 euros bruts mensuals, s’incrementaran a partir de
l’exercici de 2009 i fins el 2011 en un 10% anual fins assolir aquesta quantitat.
Tot i la voluntat inicial de l’ens, l’anterior no es va poder arribar a complir en la seva
integritat per les congelacions salarials establertes a les regulacions dels empleats
públics a partir de l’any 2010. Aquesta circumstància ha comportat que, hi hagin
empleats públics que en l’actualitat el seu complement és inferior al mínim establert al
conveni col·lectiu.”
L’informe de la gerència detalla les raons per les quals es considera que les funcions
desenvolupades pels tècnics afectats per aquesta mesura ocupen llocs amb funcions
equiparables amb altres amb complements específics més elevats i conclou considera
que la revisió del complement específic dels empleats esmentats té fonament suficient
per realitzar-se i a la vegada permetrà acomplir amb una obligació pactada i acordada
en la negociació dels drets col·lectius dels empleats de l’ens.
La revisió del complement serà la següent:
-

Maribel Belmonte, es revisa el complement de 96.69 euros a 200 euros.
Rosa Alegria, es revisa el complement de 122.57 euros a 200 euros.
Eva Blanch, es revisa el complement de 96.69 euros a 200 euros.
Eva Melich, es revisa el complement de 122.57 euros a 200 euros.
Pilar Fontanet, es revisa el complement de 96.69 euros a 200 euros.
Marta Fortuño, es revisa el complement de 96.69 euros a 200 euros.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació, i per unanimitat dels membres, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Procedir a la revisió del complement específic de les següents treballadores
atès que perceben un complement inferior al d’altres treballadors que ocupen llocs amb
funcions equiparables
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TREBALLADORA

LLOC DE TREBALL

NIVELL

Maribel Belmonte
Rodriguez
Rosa Alegria
Monfort
Eva Blanch Albesa

Responsable de
consum
Tècnic de joventut

Eva Melich
Casanova
Pilar Fontanet
Ramírez
Marta Fortuño
Salanguera

COMPLEMENT
ESPECÍFIC
ACTUAL €

COMPLEMENT
ESPECÍFIC
REVISAT €

C1

96.69

200,00

A2

122.57

200,00

Tècnic
d’Ensenyament
Tècnic d’habitatge

A2

96.69

200,00

A2

122.57

200,00

Auxiliar administratiu

C2

96.69

200,00

Auxiliar administratiu

C2

96.69

200,00

Segon. L’increment derivat de la revisió no es veurà alterat per cap altre increment de
percentatge de retribució previst en la Llei 6/2018 i serà efectiu a partir de la retribució
del més d’agost de 2018, sense cap efecte retroactiu.
PUNT 9è-. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat a personal de
la Corporació.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 338 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, tots aquells
treballadors de l’Administració que desitgin exercir alguna altra activitat han de formular
prèviament la declaració d’activitats corresponent i que, en tot els casos, requereix
autorització expressa prèvia, i que correspon al ple de l’entitat local declarar aquesta
compatibilitat.
Amb data 29 de juny de 2018, la treballadora Carme Adell Geira ha presentat un escrit
pel qual exposa que actualment està prestant serveis com educadora social al Consell
Comarcal del Baix Ebre, realitzant un 24 % de jornada en l’equip d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència i sol·licita compatibilitzar el lloc de treball amb un 50% de jornada al
Consell Comarcal del Montsià, en tasques d’educadora social als serveis socials
d’atenció primària, i fins a completar la jornada del 100 % tasques d’administratiu en
una empresa privada.
La coordinadora de l’àrea d’atenció a la infància informa la sol·licitud sense que es
consideri tècnicament incompatible
La responsable de recursos humans informa que el lloc de treball no té assignada
incompatibilitat i que el complement específic que percep no supera el 30 % de les
retribucions bàsiques del lloc
La comissió informativa considera que existeix interès públic en el fet de facilitar l’accés
a la feina dels professionals que presten serveis en jornades tant reduïdes en aquest
Consell Comarcal i prenen en consideració que no existeixen causes tècniques ni
econòmiques per declarar la incompatibilitat
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació, i per unanimitat dels membres, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
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Primer- Atès que el lloc de treball desenvolupat no té incorporat de forma expressa
com a component del complement específic el factor d’incompatibilitat, es declara la
següent compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic:
1. Treballador: Carme Adell Geira
Segon activitat pública: Educador social al Consell Comarcal del Montsià . Serveis
socials bàsics
Tercera activitat privada: administratiu en l’àmbit privat
Horari: fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix Ebre

Segon- Deixar constància a aquesta treballadora de l’obligació d’abstenir-se
d’intervenir en expedients que puguin tenir incidència en el seu àmbit laboral dins el
Consell Comarcal del Baix Ebre
Tercer. Notificar el present acord a la treballadora afectada i als serveis de personal
PUNT 10è.- Aprovació, si s’escau, la desestimació de recurs de reposició
presentat contra l’acord definitiu de supressió del lloc de treball d’informador del
CIDTBE.
En data 19.03.2018 la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre va emetre
provisió per raó de la qual sol·licitava a la Gerència informe sobre les circumstàncies
actuals de prestació de del servei del Centre d’Informació i desenvolupament turística
del Baix Ebre per tal d’avaluar l’estructura de personal necessària per a donar un nou
enfocament al servei.
En data 22.05.2018, el gerent emet informe amb el següent contingut:
El Centre d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre (EbreTerra), tenia com a
finalitat, com diu el seu nom, el desenvolupament i la innovació turística de la comarca del
Baix Ebre i per aquest motiu es va idear un centre multifuncional, per acollir esdeveniments
de promoció turística, fent especial èmfasi en l’aspecte culinària.
El centre està distribuït als efectes, en una planta primera on hi ha els espais destinats a la
promoció dels esdeveniments, amb sales multifuncionals i un espai equipat per
esdeveniments culinaris, i una segona planta museïtzada dels diferents espais de la
comarca.
En un primer moment, per desenvolupar les tasques al centre s’incorpora al servei la tècnica
de turisme de l’ens comarcal i per donar el servei d’informació es proveeix la plaça
d’informador turístic, a més de personal en pràctiques.
En un segon moment, veient que la implementació de la idea original no acabava de tenir un
funcionament adequat ni l’afluència prevista, es decideix enfocar el centre no només a la
promoció turística, sinó també a una major presència de la formació en l’àmbit del turisme
(en especial el cicloturisme i el culinari). Aquest nou enfocament fa que la presència de la
tècnica informadora turística sigui prescindible, si sent necessària la incorporació d’un perfil
diferent de suport a la funcionalitat del centre.

17

En l’actualitat es pretén donar una altra funcionalitat al centre que permeti una millor
adequació de la seva estructura a la finalitat de la promoció turística, deixant la idea inicial
de la informació per incorporar-la a una més ampla que seria la utilització de la
infraestructura en la promoció turística del territori. Tenint en compte l’anterior, la figura del
informador turístic, que tenia com a finalitat la informació directa a l’usuari, no té cap utilitat
en la nova prestació del servei més dedicat a l’activitat dels operadors del sector.
Així doncs, el que convindria seria l’amortització de la plaça d’informadora turística i la
rescissió del contracte de la persona que ocupa la plaça. En el seu lloc s’hauria d’incorporar,
per prestar el servei d’atenció a la nova finalitat de la instal·lació, el perfil de vedell o
conserge, incorporant la plaça i proveint-la de la manera escaient

En data 25.05.2018 l'expedient de modificació de la plantilla va ser aprovat inicialment
pel Ple de la Corporació, sotmetent-ho a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la Província núm. 109 de data
06.06.2018.
Durant el període d'informació pública, en data 20.06.2018, s'han presentat les
següents al·legacions:
1. Escrit d’al·legacions presentat per la Sra. Cristina Armengol Zamora sol·licitant
l’admissió de les al·legacions i reclamacions presentades en temps i forma i que es
revoqui l’aprovació del Ple del Consell Comarcal del baix Ebre de data 25 de maig de
2018 de modificació de la plantilla de personal que comporta la supressió del seu lloc
de treball com a Tècnic informador del CIDTBE, per no haver lloc a l’amortització del
servei ja que el mateix es seguirà prestant al CCBE
Referent a les reclamacions presentades, en data 25.06.2018 la gerència ha informat
Les al·legacions presentades per la senyora Cristina Armengol a l’acord del ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre, respecte a la supressió del lloc de treball d’informador del CIDTBE, es
fonamenten en dos arguments. Un primer, on es manifesta que l’amortització no correspon,
atenent a la finalitat de l’equipament turístic; i un segon argument, que es fonamenta en
l’activitat personal de la recorrent.
Aquest gerent, en data de 22 de maig de 2018, emet informe on es justifica l’amortització del
lloc de treball, on la finalitat del centre no és la causa ni l’element que determina la decisió, sinó
ans al contrari, atès que la finalitat del centre segueix essent la mateixa que la inicial, el que si
es modifica és la manera de realitzar i executar la finalitat establerta.
No és, com al·lega la recorrent, que la finalitat del centre hagi canviat, ni es pretén canviar, sinó
que la decisió d’amortització del lloc de treball es deu a un nou enfocament de la gestió del
centre, el qual s’amplia i s’incorpora la formació i promoció, restant incidència exclusivament a
la informació.
L’al·legació ha de ser desestimada atès que no desvirtua la justificació de resolució
d’amortització de la plaça d’informadora turística.
La segona de les al·legacions fa referència a l’actuació personal de la recorrent en el
desenvolupament de les tasques realitzades com a informadora al centre turístic. Aquesta
al·legació també s’ha de desestimar, l’execució de la tasca res te a veure amb l’amortització de
la plaça o lloc de treball, la plaça s’amortitza per una diferent estructura de la prestació del
servei, que prioritza un perfil del lloc de treball diferenciat al d’informador turístic. L’anterior no
deixa de ser una de les responsabilitats i competències que tenen els ens públics respecte a la
confecció de les plantilles de personal, adequant-les als principis de racionalitat, economia,
eficiència i de la seva estructura de serveis.
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Conclou que tenint en compte els arguments ans establerts, des de la Gerència del CCBE es
conclou que les al·legacions presentades a l’acord del plenari de l’ens han de ser desestimades
en la seva integritat.

En data 25.06.2018, la secretària accidental emet informe-proposta de desestimació
les següents reclamacions presentades per la Sra. Cristina Armengol Zamora, pels
motius expressats en l'Informe de la gerència de data 25.06.2018
En data 29.06.2018, el Ple del Consell Comarcal va acordar:
Primer. Desestimar les reclamacions presentades per la Sra. Cristina Armengol Zamora,
pels motius expressats en l'Informe de la gerència de data 25.06.2018.

Segon. Aprovar definitivament, amb les modificacions resultants de les reclamacions
estimades i dels informes emesos, la modificació de la plantilla comarcal, que té per
objecte la supressió de la següent plaça:
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
NÚM. PLACES: 1
GRUP: B
DENOMINACIÓ: Tècnic informador CIDTBE
TITULACIO: Grau Superior
NIVELL: 17
VACANTS: Contracte temporal

Tercer. Notificar aquest acord a la interessada, a la representació dels treballadors a
través de la presidència del comitè d’empresa i publicar el text íntegre del present acord
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Comunicar el present acord a Administració de l'Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat, dins del termini de trenta dies des de la seva aprovació.

En data 04.07.2018, la Sra. Cristina Armengol Zamora presenta al Registre General
del Consell Comarcal un escrit interposant RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ,
previ al contenciós administratiu, contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix
Ebre on s’aprova inicialment la modificació de la plantilla comarcal que té per objecte
la supressió del lloc de treball temporal de Tècnic Informador CIDTBE, grup B, titulació
grau superior, nivell 17. Manifesta que interposa el recurs dins el termini legal d’un mes
i que als efectes del còmput d’aquest termini l’acte que s’impugna ha estat notificat
mitjançant avís de notificació electrònica el dia 7 de juny de 2018, amb referència
1170/2018 i número de registre de sortida S/00064-2018 publicat anunci de
modificació de plantilla en data 6 de juny de 2018
La Sra. Cristina Armengol detalla en el seu escrit un seguit de fets i circumstàncies en
elació al lloc de treball objecte de la supressió i com a FONAMENTS DE DRET fa
referència a l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment Administratiu
Comú i els articles 123 i 124 del mateix cos legal
La interessada DEMANA que s’estimi el recurs i es declari la nul·litat de ple dret o,
subsidiàriament que s’anul.li la resolució impugnada per no haver lloc a l’amortització
del servei ja que el mateix se seguirà prestant al CCBE, ni a la supressió del lloc de
treball on la recurrent presta el seu servei.
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Vista la petició de la interessada cal fer referència al fet que, d’acord amb el que
disposa l’article 47 de la Llei 39/2015, l’acte administratiu adoptat pel Consell Comarcal
del Baix Ebre no s’inclou en cap supòsit que el pugui fer considerar com a nul de ple
dret
Vista la petició de la interessada cal fer referència al fet que, d’acord amb el que
disposa l’article 48 de la Llei 39/2015, l’acte administratiu adoptat pel Consell Comarcal
del baix Ebre no s’inclou en cap supòsit que el pugui fer considerar com a anul·lable
Atès, a més, que la pròpia interessada va interposar al·legacions en el període
d’exposició publica i que aquestes foren resoltes desfavorablement pel Plenari del
Consell Comarcal, amb la qual cosa l’acord d’aprovació inicial de la supressió del lloc
de treball va esdevenir definitiu
Atès que la recurrent no aporta cap altra fonament jurídic ni cap altra consideració que
pugui modificar l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal, la comissió informativa
comarcal de Governació proposa al Ple del Consell l’adopció dels següents ACORDS:
Per tot l’exposat, conforme a la proposta de la Presidència i després de conèixer la
proposta presentada per la Comissió Informativa de Governació, amb els vots a favor
dels 10 consellers comarcals del grup del PDECAT, els 8 membres del grup comarcal
d’ERC i el del membre del grup comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 5 consellers
del grup comarcal del PSC i el del conseller d’Entesa , el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Cristina
Armengol Zamora contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre on
s’aprova inicialment la modificació de la plantilla comarcal que té per objecte la
supressió del lloc de treball temporal de Tècnic Informador CIDTBE, grup B, titulació
grau superior, nivell 17, pels següents motius:
- L’acord del ple del Consell Comarcal no preveu la supressió del servei sinó la
supressió d’un lloc laboral, establert com a temporal de forma específica en la plantilla
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
- Es mantenen els arguments expressats en l’acord plenari de data 29.06.2018 de
desestimació de les al·legacions i que es fonamenten en l’informe de la gerència que
diu:
Les al·legacions presentades per la senyora Cristina Armengol a l’acord del ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre, respecte a la supressió del lloc de treball d’informador del CIDTBE, es
fonamenten en dos arguments. Un primer, on es manifesta que l’amortització no correspon,
atenent a la finalitat de l’equipament turístic; i un segon argument, que es fonamenta en
l’activitat personal de la recorrent.
Aquest gerent, en data de 22 de maig de 2018, emet informe on es justifica l’amortització del
lloc de treball, on la finalitat del centre no és la causa ni l’element que determina la decisió, sinó
ans al contrari, atès que la finalitat del centre segueix essent la mateixa que la inicial, el que si
es modifica és la manera de realitzar i executar la finalitat establerta.
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No és, com al·lega la recorrent, que la finalitat del centre hagi canviat, ni es pretén canviar, sinó
que la decisió d’amortització del lloc de treball es deu a un nou enfocament de la gestió del
centre, el qual s’amplia i s’incorpora la formació i promoció, restant incidència exclusivament a
la informació.
L’al·legació ha de ser desestimada atès que no desvirtua la justificació de resolució
d’amortització de la plaça d’informadora turística.
La segona de les al·legacions fa referència a l’actuació personal de la recorrent en el
desenvolupament de les tasques realitzades com a informadora al centre turístic. Aquesta
al·legació també s’ha de desestimar, l’execució de la tasca res te a veure amb l’amortització de
la plaça o lloc de treball, la plaça s’amortitza per una diferent estructura de la prestació del
servei, que prioritza un perfil del lloc de treball diferenciat al d’informador turístic. L’anterior no
deixa de ser una de les responsabilitats i competències que tenen els ens públics respecte a la
confecció de les plantilles de personal, adequant-les als principis de racionalitat, economia,
eficiència i de la seva estructura de serveis.
Conclou que tenint en compte els arguments ans establerts, des de la Gerència del CCBE es
conclou que les al·legacions presentades a l’acord del plenari de l’ens han de ser desestimades
en la seva integritat.

SEGON. Notificar aquest acord a las recurrent.
PUNT 11è.- Moció presentada pel conseller comarcal d’Entesa per instar a la
neteja de les ribes del riu Ebre al seu pas per la comarca i les Terres de l’Ebre.
El Sr. Jordan, en representació del grup comarcal d’Entesa, i com a proposant de la
moció, presenta la moció, i afegeix que instem a reclamar la neteja del nostre riu, que
és una font de riquesa per al nostre territori, un motor econòmic per al nostre territori, i
què actualment és troba en un estat preocupant per les deixalles que hi podem trobar.
Fa unes setmanes el GEPEC va fer pública una denúncia per les deixalles que hi
podem trobar, com restes de construcció, un cotxe, així com altres deixalles fruit de
l’incivisme d’algunes i alguns i la manca de neteja de les diferents administracions
competents.
Com hem parlat anteriorment a la Junta de Portaveus, el Consell Comarcal del Baix
Ebre, no és competent en la neteja del riu, ho és la Generalitat de Catalunya i l’Estat
espanyol, però si que pot impulsar el diàleg amb aquestes administracions per tal que
facin l’actuació de neteja.
El Sr. Segarra, en el seu torn, simplement afegeix que vota a favor d’aquesta moció.
En el seu torn, el Sr. Roig, portaveu del grup del PSC, diu al Sr. Jordan que votaran a
favor de la moció, i afegeix el següent:
És cert que el nostre riu Ebre s’ha convertit des de fa anys en un atractiu turístic de
primer ordre als nostres pobles i ciutats, i per tant, així i tal i com reclamem ciutats
netes, endreçades i amables per passejar i viure,, hem de reclamar un riu net per poder
gaudir, bé contemplant-lo o bé fent-hi activitats esportives o lúdiques.
En aquest sentit totes les Administracions han de ser responsables del seu
manteniment i cura, en funció de les competències que cadascuna d’elles tingui.
Hem de ser conscients de l’enorme privilegi que geogràficament tenim en tenir el riu
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més cabalós del país passant pel nostre territori.
Com tantes vegades hem dit els socialistes, és necessari engegar campanyes de
conscienciació cívica per fer pedagogia entre la població, per què totes i tots ens de fer
responsables de tenir un riu net.
I és per aquest motiu que donarem suport a la seua moció per a que des del Consell
Comarcal del Baix Ebre s’impulsen accions per a que la neteja del riu sigui una prioritat
compartida entre les diferents administracions i entre els pobles i ciutats de l’Ebre
Després es el torn del Sr. Adell, portaveu del grup comarcal d’ERC, en què diu que
votaran a favor de la moció presentada, i fegiex que tot el que sigui una millora, serà
sempre benvinguda, ja que el riu és un dels principals factors econòmics del nostre
territori, i això vol dir que és vida.
Per finalitzar, el Sr. Franch, portaveu del grup del PDECAT, anuncia també el vot
favorable, i afegeix que ara es moment d’aprofitar que tenim un Subdelegat del Govern
de l’Estat del territori i un Delegat del Govern de la Generalitat proper, per poder fer
força i poder portar a terme la neteja que tant ens demana el riu.
Un cop finalitzades les intervencions de tots els portaveus dels grups comarcals, es
produeix la votació de la moció presentada.
El riu Ebre és sens dubte un dels principals elements físics que ha determinat
l’existència de la nostra ciutat i territori. L’Ebre, essent un riu d’unes dimensions
considerables, el més cabalós de la Península, creua el nostre terme municipal i li dona
forma i personalitat fins al punt que la comarca i el territori fan referència al seu nom.
L’Ebre, a banda de la personalitat que dóna al territori, també ha estat i és Font de
riquesa econòmica, cultural i mediambiental. Són moltes les activitats que es deriven
de la seua existència, destacant l’agricultura i el turisme ecològic.
Tanmateix, l’estat de deixadesa de moltes de les ribes del riu és alarmant. Tal i com ha
denunciant recentment GEPEC i altres entitats, a les vores del riu, en el tram del Baix
Ebre i la resta del territori, aglutina motles restes de deixalles que han estat dipositades
al riu per l’incivisme i inconsciència d’una part de la població.
Aquestes deixalles poden ser des de matalassos, restes de construcció, vehicles,
electrodomèstics, plàstics, mobles entre moltes altres, els quals, molts cops queden
atrapats i semi atrapats entre la vegetació del bosc de ribera, al tocar de les platges
fluvials, per les voreres del riu, A més, quan hi ha avingudes d’aigua com els dels
darrers mesos, amb la força d’aquestes, aquestes deixalles es van movent i tornen a
aparèixer a la superfície fins que tornen a ser cobertes per la vegetació.
Atès, que aquesta és una qüestió que supera les competències dels Ajuntament i del
Consell Comarcal, que afecta a diferents administracions i municipis que delimiten amb
el riu, caldria fer-hi actuacions amb la col·laboració de totes les administracions
afectades, des de les locals fins a les estatals, amb una coordinació.
Atès que la neteja del riu ha de ser una prioritat per a la conservació del mateix en un
bon estat, signe de qualitat de l’ecosistema.
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Atès que el riu és un bé comú que cal conservar i tenir en unes condicions òptimes per
donar una bona imatge en l’àmbit del turisme i de totes les activitats econòmiques
relacionades amb el riu.
Atès que hi ha moltes deixalles documentades que s’acumulen des de fa anys i no
s’han estret del riu.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarca
d’Entesa, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal aprova la moció presentada amb
els següents ACORDS:
Primer.- Instar al Consell Comarcal del Baix Ebre a impulsar la creació d’una actuació
conjunta entre les diferents administracions competents perquè la neteja del riu sigui
una prioritat compartida, es realitzi de manera periòdica i s’impulsen campanyes de
sensibilització d’àmbit territorial.

PUNT 12è.- Moció del grup comarcal del partit de Socialistes de Catalunya per
disminuir la bossa de llistes d’espera als serveis sanitaris.
Presenta la moció el Sr. Roig, el qual exposa el següent:
L’Organització Mundial de la Salut, amb motiu del Dia Mundial de la Salut, el passat 7
d’abril, es va plantejar l’objectiu d’assolir la cobertura sanitària universal per a tothom.
I des del nostre municipi volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant el trencament
que el Govern del PP va fer de la Llei General de Sanitat, la Llei Lluch, que va garantir
la cobertura universal sanitària, aprovant el Decret Llei 16/2012, en un clar intent de
privatitzar la sanitat, així com les nombroses retallades que ha fet en els darrers anys.
Els socialistes, ens oposem a aquestes accions i el nou govern de Pedro Sánchez ja
està treballant per solucionar-ho amb un nou decret que derogui aquest Decret Llei.
A més, el nou govern socialista està avançant també en la retirada del recurs
d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya contra la llei 9/2017 de 27 de juny
d’Universalització de l’assistència sanitària aprovada pel Parlament de Catalunya. De
fet i per avançar en aquest tema el 20 de juny ja es va reunir la Comissió Delegada del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).
Més enllà d’aquestes mesures que ja estan en marxa, també s’ha de poder garantir
que els ciutadans i ciutadanes siguin atesos dins d’uns temps garantits i raonables des
del servei públic de Salut.
Aquest aspecte és responsabilitat únicament i exclusiva de la Generalitat de Catalunya
que té les competències transferides.
Amb les ja anomenades retallades en sanitat de 2010 hi va haver un augment de les
llistes d’espera de més de 40.000 persones en un any, dels temps mitjà d’espera fins
als 9 mesos i se li va sumar una pèrdua de 2.400 professionals sanitaris i un tancament
de 1.100 llits hospitalaris, es va instaurar la polèmica mesura de l’Euro per recepta, tot
va semblar una encoberta intenció de privatitzar la sanitat pública a través de mútues i
agències d’assegurances.
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Actualment, el sistema públic de salut dóna cobertura immediata a les urgències
mèdiques, el problema ve quan un cop ateses es deriven cap a especialistes o se’ls fan
fer probes o intervencions. Aquí és quan tot es multiplica.
A les Terres de l’Ebre segons dades del Departament de Salut, les llistes d’espera a
juny de 2018 són:
-

per una intervenció quirúrgica

7.904 persones,

-

per consultes externes i especialistes

27.328 persones

-

per proves diagnòstiques

5.772 persones.

A Tortosa segons dades del Departament de Salut, per a l’Hospital Verge de la Cinta,
sense tenir en compte les derivacions a altres centres, les llistes d’espera a juny de
2018 són:
-

per una intervenció quirúrgica

2.653 persones,

-

per consultes externes i especialistes

7.883 persones

-

per proves diagnòstiques

831 persones.

La majoria d’aquestes persones superen els 100 dies d’espera podent arribar fins als
590 dies, i això no pot ser perquè la salut no espera.
El Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va adquirir el
febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d’espera per a les intervencions
quirúrgiques i el 50% del temps d’espera per a la fase diagnòstica o de visites.
I també s’incompleix l’acord del Parlament de garantir la visita al centre d’Atenció
primària en 48 hores.
Tot plegat, ens fa ser la tercera Comunitat Autònoma que més temps espera per una
intervenció. El Govern diu que fa un control de les llistes d’espera, però no de cap
mesura per la seva reducció es tracta només d’això, d’un control i seguiment.
A Tortosa i les Terres de l’Ebre, això se suma al fet de que falten metges especialistes.
En els darrers anys hem perdut personal sanitari, serveis i especialistes (otorrinos,
dermatòlegs, uròlegs i digestòlegs), els metges i metgesses de família estan
sobresaturats/des ocupant fins i tot places de pediatria.
Hem arribat a uns límits insospitables fins fa poc, per exemple la falta de digestòlegs fa
que s’endarrereixin les probes diagnòstiques de possibles malalties greus, i això
genera una gran incertesa al pacient.
En quant a especialitats no voldríem dir-ho així però estem en una dècada perduda en
la sanitat catalana?
Ens consta que el govern està treballant en aquest tema, però creiem que per donar
solució a aquesta situació, demanem:
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Que s’insti a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb
objectius clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa actual
de llista d’espera tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista, com proves
quirúrgiques.
Que s’insti a la Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’un Decret d’Accessibilitat, on
s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint la
qualitat i l’equitat territorial.
1.
Que s’insti a la Generalitat de Catalunya a solucionar el problema de la falta de
metges especialistes tant als centres sanitaris de Tortosa com de la resta de les Terres
de l’Ebre.
En conclusió, la medicina preventiva depèn en gran mesura dels especialistes i sense
aquests la mateixa queda molt ressentida i l’angoixa dels ciutadans és evident perquè
va en detriment de la seva salut i el seu benestar.
Un reconeixement a tots els professionals de la salut que també són ells els qui
pateixen aquesta situació.
Des del PSC s’han presentat diverses iniciatives parlamentàries per solucionar el
problema de les llistes d’espera, però mai s’ha tirat endavant un veritable Pla de Xoc.
Les llistes d'espera tenen solució, el que cal és que el Govern ho consideri una prioritat
política.
Creiem que s’han de resoldre, no només gestionar i controlar i, per tant, creiem que és
imprescindible un pla de xoc.
I, finalment, espero que no tinguin la poca sensibilitat de dir que aquest problema és
culpa de l’aplicació de l’article 155, com fan amb tot, amb la Renda Garantida Mínima,
amb els bombers, etc. perquè no és així.
És un problema que ve de lluny, tal i com he explicat, i que el govern independentista
no ha volgut solucionar.
En el seu torn, el portaveu del grup comarcal d’Entesa, el Sr. Jordan, diu que votarà a
favor de la proposta presentada, i vol afegir, que les llistes d’espera han augmentat de
forma alarmant, i més al nostre territori, ja que patim més aquestes efectes tal i com
està implantat el sistema de salut arreu de Catalunya, i tot això es veu agreujat durant
el període estival, pel tancament de quiròfans i algunes plantes dels hospitals.
Catalunya, és la comunitat autònoma dintre de l’estat espanyol, on més s’ha retallat en
matèria de sanitat, unes retallades que van començar en el període del conseller Bo i
Ruíz, i què va continuar en el mandat del Sr. Mas, on va iniciar un període de
privatització del nostre sistema sanitari.
Aquesta proposta presentada, va en la línia de la denúncia que han realitzat els
nostres sindicats laborals durant un llarg període, sol·licitant als diferents governs que
canviïn la política envers a la sanitat pública.
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Ja per finalitzar, afegeixo que aquest territori on vivim, ha estat discriminat molts cops, i
ara podem veure com s’aposta per fer un hospital nou a Tarragona i Girona, en canvi,
es desestima la construcció d’un nou hospital a les Terres de l’Ebre.
El Sr. Adell, en el seu torn, anuncia que votarà en contra d’aquesta moció, ja què el
Conseller Comín, avui li toca viure a l’exili, va realitzar importants inversions per
millorar aquestes polítiques en matèria de sanitat, i van reduir el temps d’espera en les
diverses modalitats de tractaments, una de les inversions més grans, va ser en
l’atenció primària, aconseguint uns resultats més que satisfactoris, però tot això, s’ha
vist bloquejat, per l’aplicació de l’article 155 de la constitució, que va donar suport el
PSOE, fet que va agafar el control de la comunitat per l’estat espanyol.
A partir de l’aplicació de l’article 155, totes les polítiques que van ser realitzades pel Sr.
Comín van ser paralitzades, i ara amb el nomenament del nou Govern, s’intentarà
tornar a establir inversions importants per tal de poder continuar les polítiques que
s’havien realitzat per l’anterior govern i poder millor el nostre sistema sanitari públic, tal
com ha de ser.
El Sr. Franch, en el seu torn, li diu al Sr. Roig que com suposo que deu recordar
perquè el seu partit va votar a favor, el dia 27 d’Octubre de 2017, el govern de l’estat va
acordar l’aplicació de l’article 155 de la constitució Espanyola pel qual es va cessar el
President Puigdemont i tot el seu govern i es va prendre el control del parlament.
D’aquesta manera entrem en un període de 7 mesos on des de la presa de decisions
fins l’execució dels diferents procediments s’han vist afectades en gran mesura.
Tot i això, el pla de millora integral posat en marxa al 2016 ha anat donant els seus
fruits: s’ha reduït en 26 dies l’espera per intervenció, 38 per consultes externes i 18 per
proves diagnòstiques.
Finalment, el 29 de maig amb el nou President Torra, es nomena el nou govern, entre
elles la consellera Alba Vergès qui agafa les regnes de Salut.
Ha passat un mes des que se’n va fer càrrec d’una conselleria –com totes les altresparalitzada pels efectes del 155 i s’han iniciat decididament els tràmits per desbloquejar
tots aquells projectes, convenis, actuacions que havien quedat aturats.
És totalment prematur exigir l’acceptació d’aquests acords quan la voluntat del govern i
la seva actuació va pel camí de desencallar aquelles qüestions que s’han vist
afectades pel 155, no només en Salut, sinó també a la resta de conselleries. Per tant,
hem de donar el nostre suport a la línia de treball del govern i rebutjar aquesta moció.
Aquesta paralització a afectat a les polítiques que es venien realitzant i que anaven
reduint les llistes d’espera de tot el sistema sanitari, cosa que el nou govern haurà de
tornar a iniciar ràpidament un cop recuperat el control de l’autonomia.
Li recorda al Sr. Jordan, que, aquestes retallades que es van haver de realitzar, no els
hi va agradar, ni els va fer goig aplicar-les, però l’econòmica era la que era i no podien
fer res més, un cop l’econòmica es vagi recuperant podran fer polítiques diferents a les
que van haver de fer.
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El Sr. Roig demana la paraula per poder fer una replica, on afegeix, que agraeix a tots
els grups comarcals que han donat suport a la nostra proposta i estem convençuts que,
amb aquest acord pres avui en aquest plenari, estem contribuint a garantir l’accés
universal a la sanitat i vetllar pels malalts i malaltes.
Les malalties angoixen i neguitegen a qui les pateix i si han d’esperar temps en poder
visitar a l’especialista o en fer-se una proba diagnòstica encara augmenta aquest
neguit.
Hem de fer el possible per acabar amb les llistes d’espera i per cobrir la manca
d’especialistes pel bé dels pacients i dels serveis sanitaris.
Preguntin-li a aquell pacient de 50 anys que fa sis mesos que porta una sonda urinària
pendent de fer-li unes proves. A ell i a la seva dona. Com els miraran als ulls?
No entenem el seu vot contrari perquè les llistes d’espera són reals, els malalts i
malaltes són reals i no esperen.
Els metges estan sobresaturats, no hi ha especialistes i la gent està angoixada.
Aquesta moció planteja que es faci un pla de xoc per disminuir les llistes d’espera. Ni
més ni menys.
Però sembla que vostès no pensen el les persones, només pensen en quimeres
independentistes i en temes que no aporten cap benefici a les persones.
No crec que per a vostès sigui més important obrir delegacions catalanes a l’estranger
que cobrir una plaça o reduir les llistes d’espera.
I, com he dit abans, no s’excusin en el 155, perquè ara són vostès els que han aplicat
el seu 155 particular tancant el Parlament i deixant Catalunya sense governar fins a
l’octubre. Governin ja per a les persones, no per a l’independentisme.
La política de sanitat des de 2010 ha estat nefasta i ho saben, però pel que s’ha vist
aquí tornen a mirar cap a un altre costat i deixant les persones de banda.
Vostès amb han eliminat el que es deia Temps d’Espera Garantit, ara li diuen temps de
referència, però no garanteix res.
Les llistes d'espera tenen solució, el que cal és que el Govern ho consideri una prioritat
política.
Ja he dit que s’han de resoldre, no gestionar.
Des del PSC s’han presentat diverses iniciatives parlamentàries per solucionar el
problema de les llistes d’espera, però mai s’ha tirat endavant un veritable Pla de Xoc.
El Sr. Jordan, també vol intervenir per les paraules que ha dit el Sr. Franch, afegeix que
no comparteix les seves paraules, de què aquesta política sanitària que van fer, va ser
fruit de la manca de diners, li diu que Catalunya, és la comunitat autònoma on hi ha
major nombre de frau fiscal, i què sí les polítiques d’aquell govern hagués estat la lluita
contra aquest frau, s’haguessin pogut destinar més diners per a la sanitat, afegeix què,
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avui en dia tot es qüestió de voluntat, com a mostra, l’Ajuntament de Barcelona,
ajuntament de l’estat què més recursos dedica a les polítiques socials.
El Sr. Adell, vol respondré al Sr. Roig, i afegeix que des de l’actual govern s’està
treballant per millora la sanitat i revertir aquesta situació que estem patint, i què sí tant
esta fent el PSOE, l’insta a que lluiti per eliminar l’espolí fiscal que pateix Catalunya de
l’estat espanyola, que si això millores també podria millor la sanitat pública amb
aquesta major econòmica que tindrien.
El Sr. Roig aprofitant aquestes paraules del Sr. Adell, l’informa que avui al Congrés de
l’Estat Espanyol, s’està debatin el nou sostre de despesa que podran tenir els
ajuntaments i les comunitats autònomes, i això suposaria que la Generalitat disposaria
de molts més diners per millorar la sanitat.
El Sr. Adell, li respon que encara queda molt camí per fer, i li recorda que aquests
pressupostos són els aprovats pel PP i C’s.
El Sr. Roig, li respon que fa demagògia, i que s’ha contradit en la seva intervenció, i
què des del principi del govern socialista s’està intentant millor les relacions entre
l’Estat i la Generalitat.
Un cop finalitzades les intervencions, les consellers i consellers voten la proposta
presentada.
Atès que el passat 7 d’abril, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut,
l’Organització Mundial de la Salut es va plantejar l’objectiu d’assolir la cobertura
sanitària universal per a tothom.
Atès que des de la nostra comarca volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant el
trencament que el Govern del Partit Popular va fer de la Llei General de Sanitat, la Llei
Lluch que va garantir la cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i a la protecció
de la salut.
Atès que el Partit Popular amb el Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i
seguretat de les seves prestacions, va excloure d’aquest dret a centenars de milers de
persones i, el que és més greu, als més vulnerables. I a més, va presentar recurs
d’inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya, de 27 de juny de
2017, que garantia de nou la Universalització de l’Assistència Sanitària amb càrrec a
fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
Atès que, en aquest sentit, el Consell de Ministres del govern socialista ja ha anunciat
que aprovarà un nou decret que derogui aquest Real Decret-Llei 16/2012, per tal de
retornar el dret a la protecció a la salut a totes les persones, garantint així la
universalització dels serveis sanitaris.
Atès que la ministra de Sanitat, Carmen Montón, ha presentat al Consell de Ministres el
full de ruta en què es marquen els passos a seguir d’aquest procés que, serà dialogat i
en el qual es donarà participació a tots els agents i Comunitats Autònomes implicats, i
que per això el dia 20 de juny va reunir la Comissió Delegada del Consell Interterritorial
del Sistema Nacional de Salut (CISNS).
Atès que el nou govern socialista està avançant també en la retirada del recurs
d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya contra la llei 9/2017 de 27 de juny
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d’Universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del
Servei Català de la Salut, aprovada pel Parlament de Catalunya.
Atès que més enllà d’aquestes mesures que ja estan en marxa, també s’ha de poder
garantir que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d’uns temps
garantits i raonables, i aquest aspecte és responsabilitat únicament i exclusiva de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que, segons dades del Departament de Salut, les llistes d’espera per una
intervenció quirúrgica a desembre del 2017 era de 163.809 persones, la de consultes
externes i especialistes era de 421.841 persones i la de proves diagnòstiques era de
105.290 persones .
Atès que el Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va
adquirir el febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d’espera per a les
intervencions quirúrgiques, i el 50% del temps d’espera per a la fase diagnòstica o de
visita a l’especialista.
Atès que cal afegir que, de manera reiterada, s’incompleix l’acord del Parlament de
garantir la visita al Centre d’Atenció Primària en 48 hores.
Atès que totes aquestes dades adquireixen més gravetat per les diferències territorials,
on entre comarques es poden doblar els dies d’espera per alguns procediments
quirúrgics i que, tot plegat, ens fa ser la tercera Comunitat Autònoma que més temps
espera per una intervenció.
Atès que, a les Terres de l’Ebre, això se suma al fet de que falten metges especialistes
ja que en els darrers anys hem perdut personal sanitari, serveis i especialistes
(otorrinos, dermatòlegs, uròlegs i digestòlegs); els metges i metgesses de família estan
sobresaturats/des i ara des de fa un temps cal afegir el problema de pediatria ja que
dos de cada cinc places les ocupa un metge de família.
Atès que la medicina preventiva depèn en gran mesura dels especialistes i sense
aquests la mateixa queda molt ressentida i l’angoixa dels ciutadans és evident perquè
va en detriment de la seva salut i el seu benestar. Hem arribat a uns límits
insospitables fins fa poc, fins al punt de que per la falta de digestòlegs hi ha positius del
cribatge de càncer de còlon en llista d’espera, sense diagnosticar, i això genera una
gran incertesa al pacient.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del
PSC, amb els vots a favor dels 5 membres del grup comarcal del PSC, el del membre
d’Entesa, i el del membre del PP, i amb els vots en contra dels 10 membres del
PDECAT i dels 8 membres del grup d’ERC, el Ple del consell comarcal rebutja la moció
presentada amb els següents ACORDS:
Primer. Que s’insti a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries,
amb objectius clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa
actual de llista d’espera tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista, com
proves quirúrgiques.
Segon. Que s’insti a la Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’un Decret
d’Accessibilitat, on s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis
sanitaris, garantint la qualitat i l’equitat territorial.
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Tercer. Que s’insti a la Generalitat de Catalunya a solucionar el problema de la falta
de metges especialistes tant als centres sanitaris del Baix Ebre com de la resta de les
Terres de l’Ebre.
Quart.
Traslladar aquests acords per via telemàtica a al Govern d'Espanya, a la
Generalitat de Catalunya (Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés
de Diputats, del Senat, i del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, i a l’Associació de Municipis de Catalunya i als centres sanitaris de Tortosa.
PUNT 13è.- Moció del grup comarcal del partit de Socialistes de Catalunya de
trasllat de la proposta de la Plataforma Pensions Dignes Terres de l’Ebre de
Moció per instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris Europeus en la
Comissió europea per tal que rebutgi la creació d’un producte pana europeu de
pensions individuals (PEPP) proposada per la Comissió Europea.
Presenta la moció, el Sr. Roig, que diu el següent:
En primer lloc saludar als membres del col·lectiu avui presents la salsa, amb qui cada
dilluns ens concentrem i compartim els seus neguits i reivindicacions a les places dels
Ajuntaments de la nostra comarca
Avui portem a aprovació una moció que ens ha fet arribar a tots els grups comarcals
del Consell, el col·lectiu de Pensions Dignes Ebre instant al Govern espanyol i als
grups parlamentaris europeus de la comissió europea per a que rebutgin la creació
d’un producte pana europeu de pensions individuals (PEPP) proposat per la Comissió
Europeu.
Vagi per endavant que el nostre grup comarcal votarem a favor de la proposta del
Col·lectiu Pensions Dignes EBRE, ja que és en favor d’un sistema de pensions públic i
digne.
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats
Per això els i les pensionistes estan lluitant durament en la seva creuada per unes
pensions dignes, amb les condicions adients que puguin garantir el seu benestar i el
dels seus fills i filles.
En aquest sentit, i tal i com diu la moció, la Comissió Europea ha proposat
desenvolupar el Producte Paneuropeu de Pensions Individuals (PEPP), que pretén
promoure plans de pensions individuals a la Unió Europea i facilitar la seva portabilitat
entre els diferents països.
I ho fan sota la defensa d’aprofitar els actius del dipòsits d’estalvi privats, per a posarlos a disposició del mercat de capitals europeu que es pretén desenvolupar i ampliar.
Aquest tipus de productes d’innovació financera, van ser en bona part responsables de
la crisi financera del 2008, i no suposen cap garantia, pel que fa la seva robustesa, en
comparació amb el nostre sistema públic.
Des del PSC sempre hem defensat el caràcter públic del sistema de pensions i volem
posar de manifest el nostre rebuig a una iniciativa que entenem com una ofensiva per
la privatització de l’actual model públic de pensions.
A més, per a fer-ho més atractiu, el PEPP s’acompanya d’una recomanació sobre el
tractament fiscal que pretén garantir la seva desgravació fiscal a tota Europa.
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La desgravació fiscal dels plans individuals de pensions només beneficia a les rendes
més altes i fa més vulnerables les de la immensa majoria de la població.
En aquest sentit no podem sinó mostrar la nostra ferma oposició a la capitalització que
està promovent la Comissió Europea en l’àmbit dels plans de pensions individuals.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social
s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la
Carta Magna que proposem.
Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de
Pensions:
Recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social;
aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i
ocupació de qualitat;
establint una font complementària de finançament de les pensions com en la
majoria dels països del nostre entorn.
garantint el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les
mateixes d'acord amb l'IPC
Volem tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la
legislatura 2011-2015: la reforma laboral (RD 3/2012), la regulació de la jubilació
anticipada (RDL 5/2013) i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de
Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat
Social.
I en aquesta línia està treballant el nou govern socialista, de fet aquest mes de juliol les
pensions ja s’han vist incrementades en un
i avui es liquidaran els endarreriments que a partir del mes d’agost s’incorporaran a la
pensió mensual.
Però també és ben cert que l’Europa social no s’assolirà mitjançant els mercats de
capital, sinó que la seva consecució passa per la millora de les garanties i drets de
treball.
Volem pensions dignes i treball digne, amb un mercat laboral just, amb salaris i
condicions dignes que puguin garantir el nostre sistema de benestar.
Per tot allò exposat, i tal i com he avançat abans el nostre vot és FAVORABLE a la
proposta presentada per Pensions Dignes Ebre.
El Sr. Jordan en la seva intervenció, agraeix la tasca feta a la gent de l’associació
“Pensions dignes” pel treball que estan realitzant, i remarca que molts països europeus
s’estan decantant cap a les polítiques neoliberals, fet que comporta polítiques que fan
tot el contrari al que haurien de fer cap al benestar social que tant necessitem,
Polítiques com les que denúncia aquesta moció, polítiques que volen privatitzar les
pensions, per tal de què qui pugui, ja sabem que molts no podran, hauran de fer plans
d’estalvi per tal de poder cobrar una pensió el dia de demà.
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El Sr. Adell en el seu torn, també agraeix la feina feta per l’associació “Pensions
dignes” pel seu esforç dia a dia, i remarca que cal lluitar per tal de poder realitzar
canvis a aquesta proposta de la Comunitat Europea.
El Sr. Franch, en el seu torn, també agreix la tasca que fan la gent de l’associació
“Pensions Dignes”, alhora que vol aportar una sèrie de propostes per millor aquesta
moció, que són:
Donar suport a la creació d’un producte de pensions totalment voluntari i
complementari dels actuals sistemes de pensions
Estudiar mesures necessàries perquè els actuals sistemes de pensions
garanteixin unes pensions futures dignes i suficients.
Fomentar el sistema de pensions de jubilació en el marc de la negociació
col·lectiva
Establir mecanismes de control i seguretat sobre els plans realitzats per obtenir
un complement de pensions de jubilació.

Al juny de 2017 la Comissió Europea (CE) va trametre al Parlament Europeu (PE) una
Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte pana
europeu de pensions individuals (PEPP). De la proposta es dedueix que:
El PEPP té com a primer objectiu la creació d'un mercat de capitals europeu dins el
"Pla d'acció de la Comissió per a la creació d'un mercat de capitals de setembre de
2015". La proposta de la CE afirma que "Un mercat de pensions europeu de tercer
pilar' més gran impulsaria també l'aportació de fons d'inversors institucionals". El PEPP
no és, per tant, un instrument de protecció social, sinó un mecanisme d'acumulació de
capitals.
CE renúncia a l'objectiu que les pensions públiques siguin suficients, "l'Informe sobre
l'adequació de les pensions de 2015 va concloure que l'augment dels estalvis
addicionals ... destinats a la jubilació podria ... mitigar les repercussions d'unes
pensions més baixes dels règims públics en alguns Estats membres ... les pensions
complementàries podria tenir un paper clau en els ingressos per jubilació, en particular
quan les pensions públiques puguin ser inadequades ".
Per promoure la subscripció del PEPP la CE exigeix que s'estableixin als Estats
membres desgravacions fiscals, "Per tal d'animar als Estats membres a concedir una
desgravació fiscal als PEPP, la Comissió ha adoptat, juntament amb la present
proposta, una Recomanació sobre el tractament fiscal dels productes de pensions
individuals, inclòs el producte paneuropeu de pensions individuals ". Les desgravacions
fiscals per les aportacions als plans de pensions individuals són molt regressives. Les
treballadores i treballadors de salaris baixos no poden destinar cap quantitat a plans de
pensions i per tant no desgraven. Són els perceptors d'alts salaris i rendes del capital
els que poden fer grans aportacions i desgravar.
4- El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital financer. El valor de
mercat de les pensions individuals és de 0,7 bilions d'euros. La CE calcula que, sense
la introducció del PEPP, augmentarà fins a 1,4 bilions el 2030 i, de introduir-se el
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PEPP, fins a 2,1 bilions. El seu principal objectiu no és garantir unes pensions dignes
per a les treballadores i treballadors en l'edat de la jubilació, sinó com la Proposta
repeteix una i altra vegada, "Obtenir més capital i canalitzar-lo cap a inversions
europees a llarg termini en l'economia real". No obstant això, hauria de ser el sector
públic, a través d'un pressupost europeu molt més gran que l'actual, el responsable de
decidir i executar les inversions necessàries per a l'economia i la societat europees, per
exemple, per a la transició a un sistema energètic descarbonitzat.
La Comissió Europea (CE) emmarca el PEPP en la promoció de la innovació financera,
"promoure un entorn que estimuli la innovació en el sector de productes financers ... la
qual cosa pot contribuir al seu torn a la prestació de pensions adequades, segures i
sostenibles ". Hem de recordar que la innovació financera va estar en l'origen de la crisi
financera que va explotar amb violència el 2007 provocant en les economies dels
països capitalistes desenvolupats la major crisi econòmica i social des de la Segona
Guerra Mundial. A més, la innovació financera no garantirà pensions segures, sinó que
contribuirà a l'acumulació de capitals a la recerca de valoració i de la inestabilitat
financera que es va desencadenar a partir dels processos de financiarització de
l'economia capitalista mundial. El despropòsit i la irresponsabilitat arriba al màxim quan
la CE suggereix la inversió en "instruments derivats" d'altíssim risc i que contribueixen
a incrementar de manera exponencial la probabilitat i gravetat de les crisis financeres.
La CE explica que el PEPP permetrà "garantir que els consumidors siguin plenament
conscients dels elements clau del producte". La rendibilitat, o la manca de rendibilitat,
dels productes financers és essencialment incerta. Cal recordar que en l'origen de la
crisi de 2007 hi ha la creació i venda de productes financers complexos construïts
sobre hipoteques subprime. Les tres grans agències de qualificació, Standard & Poor's,
Moody'sy Fitch, els havien adjudicat a aquests productes la qualificació d'AAA, màxima
solvència, setmanes abans que el seu valor es reduís a 0. Alan Greenspan, president
llavors de la Reserva Federal i màxim guru de les finances mundials, va reconèixer
"encara que era conscient que moltes d'aquestes pràctiques estaven tenint lloc, no
tenia ni idea del significatives que havien arribat a ser fins massa tard". Amb aquests
antecedents pretendre que les treballadores i treballadors " siguin plenament
conscients dels elements clau del producte "i dels riscos que corren només pot ser
incompetència o cinisme.
La CE enumera els promotors del PEPP, "bancs, companyies d'assegurances, gestors
d'actius, fons de pensions d'ocupació, empreses d'inversió". D'aprovar pel PE el PEPP,
es produirà un desviament de possibles cotitzacions socials que podrien augmentar els
ingressos dels sistemes públics de pensions a empreses privades que obtindran
importants beneficis.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per tots els grups
comarcals, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal aprova la moció presentada
amb els següents ACORDS:
Primer.- Acordi dirigir-se a la Comissió Europea perquè retirin la proposta del PEPP.
Segon.- Acordi dirigir-se al Govern Espanyol perquè proposi i doni suport a la retirada
d'aquesta proposta en el Consell Europeu.
Tercer.- Acordi dirigir-se als Grups Parlamentaris perquè rebutgin aquesta proposta de
reglament quan surti a debat.
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Quart.- Acordi dirigir-se al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió
Europea per demanar-li que estudiï les mesures necessàries perquè els sistemes
públics de pensions garanteixin unes pensions dignes i suficients.
Cinquè.- Acordi dirigir-se al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris de la Comissió
Europea perquè promogui l'eliminació de les desgravacions fiscals de les aportacions
als fons de pensions privats.
PUNT 14è.- Propostes d’urgència.
La presidenta presenta a votació per urgència les següents propostes:
A)
PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ presentat
contra l’acord de desestimació d’al.legacions a l’acord inicial de supressió del
lloc de treball d’informador del CIDTBE.
B)
PROPOSTA D’APROVACIÓ dels increments retributius derivats de
l’aplicació de la llei de pressupostos generals de l’estat per a l’exercici 2018.
El Ple del consell acorda per unanimitat dels presents l’aprovació de la urgència i
debaten aquests dos punts.

A)
PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ presentat
contra l’acord de desestimació d’al.legacions a l’acord inicial de supressió del
lloc de treball d’informador del CIDTBE
1- En data 19.03.2018 la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre va emetre
provisió per raó de la qual sol·licitava a la Gerència informe sobre les circumstàncies
actuals de prestació de del servei del Centre d’Informació i desenvolupament turística
del Baix Ebre per tal d’avaluar l’estructura de personal necessària per a donar un nou
enfocament al servei.
2- En data 22.05.2018, el gerent emet informe amb el següent contingut:
El Centre d’innovació i desenvolupament turístic del Baix Ebre (EbreTerra), tenia com a
finalitat, com diu el seu nom, el desenvolupament i la innovació turística de la comarca del
Baix Ebre i per aquest motiu es va idear un centre multifuncional, per acollir esdeveniments
de promoció turística, fent especial èmfasi en l’aspecte culinària.
El centre està distribuït als efectes, en una planta primera on hi ha els espais destinats a la
promoció dels esdeveniments, amb sales multifuncionals i un espai equipat per
esdeveniments culinaris, i una segona planta museïtzada dels diferents espais de la
comarca.
En un primer moment, per desenvolupar les tasques al centre s’incorpora al servei la tècnica
de turisme de l’ens comarcal i per donar el servei d’informació es proveeix la plaça
d’informador turístic, a més de personal en pràctiques.
En un segon moment, veient que la implementació de la idea original no acabava de tenir un
funcionament adequat ni l’afluència prevista, es decideix enfocar el centre no només a la
promoció turística, sinó també a una major presència de la formació en l’àmbit del turisme
(en especial el cicloturisme i el culinari). Aquest nou enfocament fa que la presència de la
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tècnica informadora turística sigui prescindible, si sent necessària la incorporació d’un perfil
diferent de suport a la funcionalitat del centre.
En l’actualitat es pretén donar una altra funcionalitat al centre que permeti una millor
adequació de la seva estructura a la finalitat de la promoció turística, deixant la idea inicial
de la informació per incorporar-la a una més ampla que seria la utilització de la
infraestructura en la promoció turística del territori. Tenint en compte l’anterior, la figura del
informador turístic, que tenia com a finalitat la informació directa a l’usuari, no té cap utilitat
en la nova prestació del servei més dedicat a l’activitat dels operadors del sector.
Així doncs, el que convindria seria l’amortització de la plaça d’informadora turística i la
rescissió del contracte de la persona que ocupa la plaça. En el seu lloc s’hauria d’incorporar,
per prestar el servei d’atenció a la nova finalitat de la instal·lació, el perfil de vedell o
conserge, incorporant la plaça i proveint-la de la manera escaient

3- En data 25.05.2018 l'expedient de modificació de la plantilla va ser aprovat
inicialment pel Ple de la Corporació, sotmetent-ho a informació pública per termini de
quinze dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la Província núm. 109 de
data 06.06.2018.
4- Durant el període d'informació pública, en data 20.06.2018, s'han presentat les
següents al·legacions:
1. Escrit d’al·legacions presentat per la Sra. Cristina Armengol Zamora sol·licitant l’admissió
de les al·legacions i reclamacions presentades en temps i forma i que es revoqui l’aprovació
del Ple del Consell Comarcal del baix Ebre de data 25 de maig de 2018 de modificació de la
plantilla de personal que comporta la supressió del seu lloc de treball com a Tècnic
informador del CIDTBE, per no haver lloc a l’amortització del servei ja que el mateix es
seguirà prestant al CCBE

Referent a les reclamacions presentades, en data 25.06.2018 la gerència ha informat
Les al·legacions presentades per la senyora Cristina Armengol a l’acord del ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre, respecte a la supressió del lloc de treball d’informador del CIDTBE, es
fonamenten en dos arguments. Un primer, on es manifesta que l’amortització no correspon,
atenent a la finalitat de l’equipament turístic; i un segon argument, que es fonamenta en
l’activitat personal de la recorrent.
Aquest gerent, en data de 22 de maig de 2018, emet informe on es justifica l’amortització del
lloc de treball, on la finalitat del centre no és la causa ni l’element que determina la decisió, sinó
ans al contrari, atès que la finalitat del centre segueix essent la mateixa que la inicial, el que si
es modifica és la manera de realitzar i executar la finalitat establerta.
No és, com al·lega la recorrent, que la finalitat del centre hagi canviat, ni es pretén canviar, sinó
que la decisió d’amortització del lloc de treball es deu a un nou enfocament de la gestió del
centre, el qual s’amplia i s’incorpora la formació i promoció, restant incidència exclusivament a
la informació.
L’al·legació ha de ser desestimada atès que no desvirtua la justificació de resolució
d’amortització de la plaça d’informadora turística.
La segona de les al·legacions fa referència a l’actuació personal de la recorrent en el
desenvolupament de les tasques realitzades com a informadora al centre turístic. Aquesta
al·legació també s’ha de desestimar, l’execució de la tasca res te a veure amb l’amortització de
la plaça o lloc de treball, la plaça s’amortitza per una diferent estructura de la prestació del
servei, que prioritza un perfil del lloc de treball diferenciat al d’informador turístic. L’anterior no
deixa de ser una de les responsabilitats i competències que tenen els ens públics respecte a la
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confecció de les plantilles de personal, adequant-les als principis de racionalitat, economia,
eficiència i de la seva estructura de serveis.
Conclou que tenint en compte els arguments ans establerts, des de la Gerència del CCBE es
conclou que les al·legacions presentades a l’acord del plenari de l’ens han de ser desestimades
en la seva integritat.

En data 25.06.2018, la secretària accidental emet informe-proposta de desestimació
les següents reclamacions presentades per la Sra. Cristina Armengol Zamora, pels
motius expressats en l'Informe de la gerència de data 25.06.2018
5- En data 29.06.2018, el Ple del Consell Comarcal va acordar:
Primer. Desestimar les reclamacions presentades per la Sra. Cristina Armengol Zamora,
pels motius expressats en l'Informe de la gerència de data 25.06.2018.

Segon. Aprovar definitivament, amb les modificacions resultants de les reclamacions
estimades i dels informes emesos, la modificació de la plantilla comaral, que té per
objecte la supressió de la següent plaça:
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
NÚM. PLACES: 1
GRUP: B
DENOMINACIÓ: Tècnic informador CIDTBE
TITULACIO: Grau Superior
NIVELL: 17
VACANTS: Contracte temporal

Tercer. Notificar aquest acord a la interessada, a la representació dels treballadors a
través de la presidència del comitè d’empresa i publicar el text íntegre del present acord
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Comunicar el present acord a Administració de l'Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat, dins del termini de trenta dies des de la seva aprovació.

6- En data 04.07.2018, la Sra. Cristina Armengol Zamora presenta al Registre General
del Consell Comarcal un escrit interposant RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ,
previ al contenciós administratiu, contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix
Ebre on s’aprova inicialment la modificació de la plantilla comarcal que té per objecte
la supressió del lloc de treball temporal de Tècnic Informador CIDTBE, grup B, titulació
grau superior, nivell 17. Manifesta que interposa el recurs dins el termini legal d’un mes
i que als efectes del còmput d’aquest termini l’acte que s’impugna ha estat notificat
mitjançant avís de notificació electrònica el dia 7 de juny de 2018, amb referència
1170/2018 i número de registre de sortida S/00064-2018 publicat anunci de
modificació de plantilla en data 6 de juny de 2018
La Sra. Cristina Armengol detalla en el seu escrit un seguit de fets i circumstàncies en
elació al lloc de treball objecte de la supressió i com a FONAMENTS DE DRET fa
referència a l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment Administratiu
Comú i els articles 123 i 124 del mateix cos legal
La interessada DEMANA que s’estimi el recurs i es declari la nul·litat de ple dret o,
subsidiàriament que s’anul.li la resolució impugnada per no haver lloc a l’amortització
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del servei ja que el mateix se seguirà prestant al CCBE, ni a la supressió del lloc de
treball on la recurrent presta el seu servei.

7- En data 26.07.2018, la SRA. CRISTINA ARMENGOL ZAMORA presenta al
Registre General del Consell Comarcal un escrit interposant RECURS POTESTATIU
DE REPOSICIÓ, previ al contenciós administratiu, contra la desestimació de les
al·legacions presentades en el període d’informació pública davant la notificació i
publicació al BOPT de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licitant la
revocació del mateix on s’aprova la modificació de la plantilla de personal comarcal
que té per objecte la supressió del lloc de treball temporal de tècnic informador del
CIDTBE, grup B, titulació grau superior, nivell 17.
La interessada DEMANA que s’estimi el recurs i es declari la nul·litat de ple dret o,
subsidiàriament que s’anul.li la resolució impugnada per no haver lloc a l’amortització
del servei ja que el mateix se seguirà prestant al CCBE, ni a la supressió del lloc de
treball on la recurrent presta el seu servei.
Vista la petició de la interessada cal fer referència al fet que, d’acord amb el que
disposa l’article 47 de la Llei 39/2015, l’acte administratiu adoptat pel Consell Comarcal
del Baix Ebre no s’inclou en cap supòsit que el pugui fer considerar com a nul de ple
dret.
Vista la petició de la interessada cal fer referència al fet que, d’acord amb el que
disposa l’article 48 de la Llei 39/2015, l’acte administratiu adoptat pel Consell Comarcal
del baix Ebre no s’inclou en cap supòsit que el pugui fer considerar com a anul·lable.
La recurrent no aporta cap altra fonament jurídic ni cap altra consideració que pugui
modificar l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal, la Presidenta, considerant la
necessitat de donar resposta sense dilacions a les pretensions de la recurrent,
proposa al Ple del Consell l’adopció dels següents ACORDS:
Per tot l’exposat, conforme a la proposta de la Presidència i després de conèixer la
proposta presentada per la Comissió Informativa de Governació, amb els vots a favor
dels 10 consellers comarcals del grup del PDECAT, els 8 membres del grup comarcal
d’ERC i el del membre del grup comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 5 consellers
del grup comarcal del PSC i el del conseller d’Entesa , el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Cristina
Armengol Zamora contra la desestimació de les al·legacions presentades en el
període d’informació pública davant la notificació i publicació al BOPT de l’acord del
Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licitant la revocació del mateix on s’aprova
la modificació de la plantilla de personal comarcal que té per objecte la supressió del
lloc de treball temporal de tècnic informador del CIDTBE, grup B, titulació grau
superior, nivell 17 pels següents motius:
- L’acord del ple del Consell Comarcal no preveu la supressió del servei sinó la
supressió d’un lloc laboral, establert com a temporal de forma específica en la plantilla
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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- Es mantenen els arguments expressats en l’acord plenari de data 29.06.2018 de
desestimació de les al·legacions i que es fonamenten en l’informe de la gerència que
diu:
Les al·legacions presentades per la senyora Cristina Armengol a l’acord del ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre, respecte a la supressió del lloc de treball d’informador del CIDTBE, es
fonamenten en dos arguments. Un primer, on es manifesta que l’amortització no correspon,
atenent a la finalitat de l’equipament turístic; i un segon argument, que es fonamenta en
l’activitat personal de la recorrent.
Aquest gerent, en data de 22 de maig de 2018, emet informe on es justifica l’amortització del
lloc de treball, on la finalitat del centre no és la causa ni l’element que determina la decisió, sinó
ans al contrari, atès que la finalitat del centre segueix essent la mateixa que la inicial, el que si
es modifica és la manera de realitzar i executar la finalitat establerta.
No és, com al·lega la recorrent, que la finalitat del centre hagi canviat, ni es pretén canviar, sinó
que la decisió d’amortització del lloc de treball es deu a un nou enfocament de la gestió del
centre, el qual s’amplia i s’incorpora la formació i promoció, restant incidència exclusivament a
la informació.
L’al·legació ha de ser desestimada atès que no desvirtua la justificació de resolució
d’amortització de la plaça d’informadora turística.
La segona de les al·legacions fa referència a l’actuació personal de la recorrent en el
desenvolupament de les tasques realitzades com a informadora al centre turístic. Aquesta
al·legació també s’ha de desestimar, l’execució de la tasca res te a veure amb l’amortització de
la plaça o lloc de treball, la plaça s’amortitza per una diferent estructura de la prestació del
servei, que prioritza un perfil del lloc de treball diferenciat al d’informador turístic. L’anterior no
deixa de ser una de les responsabilitats i competències que tenen els ens públics respecte a la
confecció de les plantilles de personal, adequant-les als principis de racionalitat, economia,
eficiència i de la seva estructura de serveis.
Conclou que tenint en compte els arguments ans establerts, des de la Gerència del CCBE es
conclou que les al·legacions presentades a l’acord del plenari de l’ens han de ser desestimades
en la seva integritat.

SEGON. Notificar aquest acord a la recurrent.
B)
PROPOSTA D’APROVACIÓ dels increments retributius derivats de
l’aplicació de la llei de pressupostos generals de l’estat per a l’exercici 2018
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
1. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018
(BOE de 4 de juliol), regula en el seu títol III les despeses de personal i estableix per a
l'any 2018, amb caràcter bàsic, en el seu article 18.dos, un marge d'increment global
de les retribucions del personal al servei del sector públic de fins l’1,5 per cent respecte
a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als dos
períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat
d'aquest.
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 18.dos que, si l'increment del
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 arribés o superés el 3,1 per 100,
s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2018, un altre 0,25 per cent d'increment salarial.
Aquest increment serà aprovat, si escau, per Acord de Consell de Ministres, del qual
s'ha de traslladar a les comunitats autònomes, a les ciutats autònomes i a la Federació
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Espanyola de Municipis i Províncies. En aquest sentit, en data 13 de juliol de 2018 ha
estat aprovat pel Consell de Ministres del Govern central el següent Acord: “Aprobado
el incremento de las retribuciones del personal del sector público: (...) Por tanto, dado
que se dan todos los requisitos exigidos, el Gobierno ha aprobado el incremento del
0.25% adicional en las retribuciones del personal al servicio del sector público con el
objetivo de que pueda hacerse efectivo de manera inminente. (...) De estas subidas,
tanto la adicional (0.25%) como el incremento fijo (1.5%) se verán también
beneficiados el personal laboral de las entidades del sector público estatal, tras haber
aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva de ese sector público estatal
para 2018.”
D'altra banda, disposa l’art. 18.dos.final que es podrà autoritzar un increment
addicional del 0,2 per cent de la massa salarial per, entre altres mesures, la implantació
de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de
complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de
complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i
resta d’entitats del sector públic en situació de superàvit pressupostari en l’exercici
2017, aquest increment addicional podrà arribar fins el 0,3 per cent.
2. Altrament, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 estableix,
igualment amb caràcter bàsic, al seu article 18.Cinc.1 les quanties que els funcionaris
d’Administració local han de percebre, en concepte de sou i triennis, en les nòmines
ordinàries de gener a desembre de 2018. En aquestes quanties es recull un increment
de l’1,5 per cent respecte les previstes l’exercici 2017. Igualment a l’article 18.Cinc.2
es recullen les quanties que els funcionaris han de percebre en concepte de sou i
triennis en les pagues extraordinàries de juny i desembre. L’art. 22 de la repetida Llei
es contemplen els imports corresponents al Complement de Destí d’aplicació als
funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
Aquests imports del complement de destí incorporen l’1,5 per cent d’increment en
relació amb els recollits a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2017.
3. En data 19 de juliol de 2018 ha estat publicada al BOE la Resolució de 17 de juliol
de 2018, conjunta de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria
d’Estat de Funció Pública, per la que es dicten instruccions sobre el pagament al
personal del sector públic estatal dels endarreriments corresponents a l’increment de
l’1,5 per cent i a l’increment addicional del 0,25 per cent previstos en la Llei 6/2018, de
3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.
Segons aquestes Instruccions els endarreriments corresponents a l’increment de l’1,5
per cent i del 0,25 per cent s’abonaran en la primera nòmina que s’elabori des la
publicació d’aquesta Resolució, llevat que l’habilitació responsable no disposi de la
totalitat dels elements formals necessaris o en altres supòsits en que per motius tècnics
no resulti possible, i en aquests casos s’abonarà en la primera nòmina que sigui
possible. L’increment addicional del 0,25 per cent, s’aplicarà amb efectes 1.07.2018 i
es calcularà sobre les retribucions vigents a 31.12.2017.
En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament dels endarreriments
increment 1,5 per cent 2018” i “Abonament endarreriment increment 0,25 per cent
2018”, fent constar de forma diferenciada cadascun dels conceptes retributius sobre els
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quals s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la que correspon la liquidació dels
endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta finalitat,
hauran d’imputar-se a les mateixes aplicacions pressupostàries (concepte i
subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes retributius de nòmina sobre els que
s’apliquen els increments.
En relació amb el personal funcionari, les quanties corresponents, seran les que
estaran accessibles en la web del Portal de l’Administració Pressupostària
(http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/CostesPersonal
/EstadisticasInformes /Paginas/RetribucionesPersonalFuncionario.aspx), mentre que
pel personal laboral l’aplicació efectiva queda demorada a l’autorització de la massa
salarial i posterior negociació col·lectiva en els casos que resulti necessari en virtut de
les previsions de la LGPE 2018.
4. L’art. 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que seran objecte de
negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb els competències de cada
Administració pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries
següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les
Administracions públiques que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de
l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions
complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària;
(...) g) els criteris generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes
passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
El conveni col·lectiu que regeix a l’ens comarcal subscrit per les parts en data de 21 de
desembre de 2007 i presentat al Departament de Treball en data de 16 d’abril de 2008,
publicat al DOGC número 5240, en data de 21 d’octubre de 2008, disposa en l’article
22.1 “Per als anys d’aplicació d’aquest conveni, a més més a més dels increments
graduals dels nivells, derivat de la valoració de llocs de treball de l’article 15 i de
l’establert per als complements especíics en l’article 21.3.b), l’increment retributiu
aplicable al personal serà el que s’estableixi en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per al conjunt dels empleats/des de les administracions públiques i s’aplicarà
sobre tots els conceptes retributius.
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia
dels Acords és necessària la seva aprovació expressa i formal per aquests òrgans.
6. Per l'exposat i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en què
es troba aquest Consell Comarcal és possible assumir en l'exercici 2018 el creixement
de les retribucions del personal al servei del seu sector públic coincident amb el límit
dels màxims percentatges establerts a aquests efectes per la normativa bàsica estatal
en els termes dalt exposats.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Presidència, amb
els vots a favor dels 10 consellers comarcals del PDECAT, les 8 consellers comarcals
d’ERC i el del conseller comarcal del PP, i amb l’abstenció dels 5 consellers comarcals
del PSC i el del conseller comarcal d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS:
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PRIMER. Aprovar per a l'any 2018, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Consell Comarcal de l'1,5 per
cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per
als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a
l'antiguitat d'aquest.
SEGON. Aprovar amb efectes 1 de juliol de 2018 un increment salarial addicional lineal
de les retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Consell Comarcal del 0,25
per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017.
TERCER. Abonar els endarreriments derivats d’aquests increments en la nòmina del
mes d’octubre, que es dura a terme en els termes establerts a la Resolució de 17 de
juliol de 2018, per la que es dicten instruccions sobre el pagament al personal del
sector públic estatal dels endarreriments corresponents a l’increment de l’1,5 per cent i
a l’increment addicional del 0,25 per cent establerts en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018.
QUART. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de Nòmines,
Secretaria, Intervenció i Tresoreria.
CINQUÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.
PUNT 15è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
La presidenta informa de la col·locació de la primera pedra a la planta d’envasos que
es realitzarà a l’Aldea, i el Sr. Andreu remarca la importància d’aquesta planta
d’envasos per al territori.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 11:00 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
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