ACTA 8/2014 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Sr. Lluís Soler Panisello
Consellers:
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer (absent a partir del punt 12è)
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon
Celma Lluís, Júlia - Vicepresidenta tercera
del Pino Homedes, Joaquim - Vicepresident quart.
Caballeria Ayala, Roser – Vicepresidenta cinquena
Andreu Falcó, Daniel
Bertomeu Rio, José Emilio
Cid Martí, Ferran
Curto Escribà, Jordi
Curto Querol, Joan
Fabra Serral, Moisés
Ferré Fandos, Alfredo
Ferré Franquet, Joan
Font Ballesteros, Juan (absent a partir del punt 12è)
Gamundi Vilà, Alícia Victòria
Gas Ferré, Francesc
Gaseni Blanch, Jordi
Gilabert Mangrané, Carlos (s’incorpora al punt 5è)
Lallana Plaza, Rubén
Llésera Margalef, Antonio (S’absenta a partir del punt 3r)
Mas Sabaté, Josep
Monclús Doliu, Jordi
Montagut Franch, Antoni
Tomàs Royo, Rafel
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el Sr. Kilian Franch Arques gerent i la interventora de fons,
Sra. Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 19 de setembre de 2014, a la sala de plens de la seu
del Consell Comarcal del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Lluís Soler i
Panisello, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera
convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de
Presidència de data 16 de setembre de 2014, sota el següent ordre del dia:
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 18 de juliol de 2014
2n- Donar compte de la renúncia al càrrec del conseller Sr. Antonio Llésera Margalef,
conseller del grup comarcal del PSC.
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3r. Donar compte de resolucions de Presidència.
4t. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament de l’Aldea per regularitzar
la delegació de gestió del sanejament
5è. Aprovació, si s’escau, de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la
constitució i els Estatuts del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
6è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la sol·licitud d’ajut del Fons europeu de la
Pesca, per a l’adequació d’un espai gastronòmic
7è. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la ratificació de sol·licitud de subvenció per a
la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament
a partir de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació
8è. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció dins el programa joves per
l’ocupació, 2014
9è. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per al
foment d’un programa de mobilitat per a l’ensenyament, curs 2013-2014
10è. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a gestionar una Oficina
Jove
11è. Aprovació, si s’escau, del model de conveni a signar amb els ens locals de la comarca
que sol·licitin per al finançament del transport escolar no obligatori, curs 2014-2015.
12è. Propostes d’urgència.
13è. Informes de govern, si s’escau.
14è. Torn de control, precs i preguntes.
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,
es passa a l’estudi de l’ordre del dia.
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 18 de juliol de
2014.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 23 membres presents, l’acta
7/2014 de la sessió ordinària de data 20 de juny de 2014.
PUNT 2n- Donar compte de la renúncia al càrrec del conseller Sr. Antonio Llésera
Margalef, conseller del grup comarcal del PSC.
El Sr. Antonio Llésera Margalef conseller del grup comarcal del PSC, va presentar, amb
data 15 de setembre de 2014, la seva dimissió com a conseller comarcal.
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El Sr. Lluís Soler li agraeix la tasca feta durant el període en el qual ha estat conseller
comarcal. Informa que ara s’haurà de tramitar la credencial del nou conseller comarcal.
El Sr. Antonio Llésera diu que ha estat un honor formar part d’aquest consell comarcal, vol
agraïr l’ajuda dels consellers, i diu que esta molt satisfet del que ha pogut apendre en
aquesta etapa.
PUNT 3r- Donar compte de resolucions de Presidència.
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma
esquemàtica, es fan constar:
NÚM.
AP21
AP22
AP23
AP24
AP25

AP26
AP27
AP28
E27

E28
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75

P76
P77

ASSUMPTE
Atorgament de serveis d’ajuda a domicili
Atorgament de serveis de teleassistència
Atorgament de serveis de transport adaptat
Atorgament de bonificacions del servei de transport adaptat
Atorgar l’ajut a les sol·licituds que seguidament es detallen, atès que han presentat la
documentació requerida a les bases que regeixen l’atorgament d’ajuts per atendre situacions
d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència per a l’any 2014 aprovades pel Ple del
Consell Comarcal del Baix Ebre
Atorgament de serveis de teleassistència
Atorgament de serveis de transport adaptat
Atorgament de serveis d’ajuda a domicili
Formalitzar el conveni de col·laboració a signar entre l’administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al finançament
de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs 2013-2014
Aprovar la primera distribució d’Ajuts Individuals de Menjador per al curs escolar 2014-2015
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei
determinat, a temps parcial, la Sra. Eva Francisca Llambrich Pallarés, per tal de desenvolupar les
tasques de tècnica compartida de Joventut
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Ma
Cinta Giner Ejarque., per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Belinda
De la Ascensión Franch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Modificar el contracte d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb la Sra. Maria Cristina Peral Gracia
en data 9 de maig de 2014, amb una jornada laboral de 13 hores setmanals per tal de
desenvolupar les tasques de treballadora familiar de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre
Assignar als funcionaris i treballadors de la plantilla al servei d’aquest Consell Comarcal, les
següents gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball
Acceptar la sol.licitud d’excedència voluntària efectuada en data 28 de juliol de 2014 per la Sra.
Pilar Juárez Roselló, treballadora social de l’EBASP, pel període comprés entre el dia 1 d’agost de
2014 fins el dia 31 d’agost de 2014, ambdós inclosos
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Cristina
Aixendri Andreu, per tal de desenvolupar les tasques de treballador social de l’EBASP del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Belinda
De la Ascensión Franch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Pilar
Rollan Sole, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar.
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P78
P79
P80
P81
P82

P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89

S32
S33
S34

Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a jornada completa, la Sra.
Gema Franch Ribes, per tal de desenvolupar les tasques de conductora del vehicle de transport
adaptat
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Maria
Teresa Puchol Casado, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Rita
Mayans Casinos, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la Sra. M.
Cinta Rius Franch, per tal de desenvolupar les tasques d’acompanyant del servei de transport
adaptat
Modificar el contracte d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb la Sra. Maria Cristina Peral Gracia
en data 9 de maig de 2014, amb una jornada laboral del 34,67 % (13 hores setmanals), per tal de
desenvolupar les tasques de treballadora familiar de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre,
amb la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral del 60 % (22,5 hores setmanals).
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Noemí
Altabella Roiget, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Belinda
De la Ascensión Franch, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei
determinat, a temps parcial, la Sra. Rita Mayans Casinos, per tal de desenvolupar les tasques
d’educadora social del Servei d’Intervenció Familiar del Consell Comarcal del Baix Ebre
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei
determinat, a temps parcial, la Sra. Janina Blanch Gombau, per tal de desenvolupar les tasques
d’educadora social del Servei d’Intervenció Familiar del Consell Comarcal del Baix Ebre
Efectuar la crida dels treballadors amb contracte fix-discontiu, que han de desenvolupar les
tasques pròpies del seu lloc de treball a l’escola de Remolins,
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Núria
Forés Sabaté, per tal de desenvolupar les tasques de monitora de menjador de l’Escola de
Remolins
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’obra o servei determinat, a temps parcial, la Sra.
M. Isabel Cambero Diez, per tal de desenvolupar les tasques de monitora de menjador de l’Escola de
Remolins.
Autoritzar per renovar l’autorització d’abocament de l’establiment MECÀNICA J. GUART, SL situat
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a l’Avda. Conseller J. Navarro, 32, per abocar un cabal mig de 74 m /any d’aigües residuals
sanitàries i neteges puntuals de les instal·lacions, a la xarxa municipal de clavegueram
Autoritzar l’establiment CLUB NÀUTIC RIUMAR per abocar amb camió cisterna les aigües
residuals, assimilables a domèstiques, a la depuradora de Tortosa-Roquetes o de l’Ampolla
Autoritzar l’empresa PROCOBER, SA per abocar amb camió cisterna les aigües residuals,
assimilables a domèstiques, a la depuradora de Tortosa-Roquetes

PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Ajuntament de l’Aldea per
regularitzar la delegació de gestió del sanejament.
L'Ajuntament de l’Aldea, en la sessió de data 17 de setembre de 2009, va acordar delegar en el
Consell Comarcal del Baix Ebre les competències municipals relatives a la gestió del
sanejament (explotació del sistema de sanejament en alta d’aigües residuals) i el control dels
abocaments a la xarxa municipal de clavegueram (funcions d’inspecció i d’intervenció
administrativa.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en sessió de data 9 d’octubre de 2009 va adoptar
l'acord d’acceptar la delegació, aprovada per l’Ajuntament de l’Aldea de les seves les
competències municipals relatives a la gestió del sanejament (explotació del sistema de
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sanejament en alta d’aigües residuals) i el control dels abocaments a la xarxa municipal de
clavegueram (funcions d’inspecció i d’intervenció administrativa)
En el BOPT núm. 223 de data 29 de setembre de 2009 es publica l’acord de delegació de
l’Ajuntament de l’Aldea. En el BOPT núm. 243 de data 23 d’octubre de 2009 es publica l’acord
d’acceptació.
Posteriorment als acords inicials de delegació, el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament
de l’Aldea han acordat signar el corresponent conveni que regula aquesta delegació.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat, i per unanimitat dels 23 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de regularització de la delegació de funcions en matèria de gestió de
sanejament d'aigües entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de l’Aldea.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de l’Aldea per tal que produeixi l’efecte
corresponent.
PUNT 5è- Aprovació, si s’escau, de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de
la constitució i els Estatuts del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre.
El Sr. Lluís Soler, presenta aquest punt, on s’han presentat unes al·legacions per part del
grup comarcal d’ERC, i que si s’acaben rebutjant suposarà l’aprovació definitiva d’aquest
Consorci.
El Sr. Tomàs Castells, exposa que vistes les al·legacions presentades pel grup comarcal
d’ERC i vist els informes fets per la Secretària del consell comarcal, no volen fer cap altres
anàlisi i rebutgen les al·legacions presentades.
El Sr. Daniel Andreu, vol exposar els motius pels quals han presentat aquestes al·legacions
d’una forma senzilla i curta, ja que és una qüestió decidida. Diu que ERC vol col·laborar en el
blindatge de la seguretat jurídica i poder així desenvolupar millor els objectius pels quals va
decidir-se crear aquest consorci, i que pensen que hi ha una gran representativitat i que per
això els hagués agradat que fos d’una forma diferent.
El Sr. Lluís Soler, li respon breument que el tema de la representativitat se’n ha parlat moltes
vegades, que des del moment al que és va plantejar fins ara aquest tema ha evolucionat,
entre altres coses per a que el seu grup és podes sentir còmode, però no ha pogut ser així.
Pel que diu de la seguretat jurídica li diu que estan fent tot el possible per a que hi hagi
aquesta seguretat jurídica, i fa referència un correu rebut per la Subdirectora General
d’assistència Jurídica de Règim Local, la Sra. Susanna Marin en el qual diu que els Estatuts
d’aquest Consorci s’adeqüen a la legalitat vigent.
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El Sr. Moisés Fabra, diu que el seu grup es ratifica amb el que s’ha dit anteriorment a la Junta
de Portaveus, i més després d’haver aquests informes favorables. Respecte a la
representativitat que tant remarca el grup comarcal d’ERC, només dir que un cop el COPATE
estigui aprovat ja podrem parlar i discutir sobre aquest tema, ara és el moment de parlar de
les persones que marquen els estatuts d’aquest consorci, i no de les persones que
representen als diferents partits, etc.
El Sr. President, li respon a Moisés que el tema de la representativitat ho van resoldre posant
una forma ponderada al preàmbul d’aquests estatuts per a que tothom s’hi pugui sentir
còmode, s’ha tingut en compte el número de regidors, número d’alcaldies i número de vots, i
en aquest sentit no hi han hagut al·legacions. Si avui s’acaba aprovat finalment aquest
consorci en breu durant la setmana vinent rebran tots els ajuntaments i grups polítics un
correu on hauran de nomenar en 10 dies els representants que els toca. La constitució només
és farà al Baix Ebre i Montsià i posteriorment s’adherirà la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
El Sr. Joan Font, vol dir als representants d’ERC que és va sentir molest per les
desqualificacions que van aparèixer en premsa, on deien que aquests estatuts del COPATE
eren per repartir “menjadores” entre CiU i el PP, el qual considero que van ser unes
declaracions poc educades i de les quals hem vaig sentir ofès: Per això, manifesta, demano
al portaveu del grup d’ERC que ho faci arribar a qui ho va dir.
El Sr. Daniel Andreu, li pregunta al Sr. Joan Font si les declaracions les va fer Dani Andreu, a
la qual cosa li respon el Sr. Font que no.
El Sr. President fa d’incís que vol que consti en acta les declaracions del Sr. Font i també que
no va ser el Sr. Andreu qui va fer aquestes declaracions. A les quals vol afegir que en la
cortesia que tenim dintre d’aquest consell, vol donar suport a les paraules del Sr. Font, afegint
que les declaracions de fora del consell comarcal que atribueixin coses dintre del consell no
és la intenció de ningú, i que continuarem tenint el respecte cap a tots els consellers
comarcals d’Esquerra com sempre hem tingut
Finalitzades les intervencions, i atès que
“Amb data 17 d’abril de 2014, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb el vot favorable
de la majoria absoluta, va adoptar els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la constitució per part dels Consells Comarcals del Baix Ebre i del
Montsià del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, així com els Estatuts pels
quals s'haurà de regir, que s'adjunten.
Segon. Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, així com els estatuts,
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d'edictes del Consell.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci de serveis agroambientals de les comarques del Baix
Ebre i el Montsià (CODE), al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre, al
Consorci de residus del Montsià, al Consorci de la Serra del Baix Cardó i del Tossal de Montagut i
al consorci de l’Espai Natural del Montsià i també al Consell Comarcal del Montsià, al Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i al Consell Comarcal de la Terra Alta i als Ajuntaments i EMD de la
comarca del Baix Ebre.
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Amb data 30 de juliol de 2014 i amb data 31 de juliol de 2014 es publica al DOGC i al BOPT,
respectivament, el següent anunci:
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en la sessió de data 17 d’abril de 2014 i el Ple del
Consell Comarcal del Montsià en la sessió de data 17 de juliol de 2014 han aprovat inicialment la
constitució per part dels Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre, així com els Estatuts pels quals s'haurà de regir.
Se sotmeten a informació pública els acords anteriors, així com els estatuts, a efectes de
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes del
Consell durant trenta dies a comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació d’aquest
anunci.
Durant aquest termini l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat a la secretaria dels
consells comarcals
El text íntegre dels estatuts es poden consultar a la seu electrònica www.baixebre.cat i
www.montsia.cat i a la secretaria de les dues administracions.

Amb data 26 d’agost de 2014, el portaveu del grup polític comarcal del Baix Ebre d’esquerra
Republicana de Catalunya, Sr. Daniel Andreu Falcó, presenta un escrit adreçat al President
del Consell Comarcal del Baix ebre, Sr. Lluís Soler Panisello titulat “Al·legacions a l’aprovació
inicial dels estatuts del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) i
que el fonamenta en els següents apartats:
1. Creació injustificada del Consorci
2. Possibilitat de gestió via conveni
3. Duplicitat inicial d’estructures
4. Manca de criteri d’adscripció del Consorci a una administració
5. Adscripció a diverses administracions
6. Composició, elecció i substitució dels membres de la Junta General
7. Establiment d’una ensenya pel Consorci
8. Multiplicitat d’òrgans de direcció
El Sr. Andreu i Falcó, sol·licita que es tingui per presentades les al·legacions, siguin
estimades i, en conseqüència sigui rebutjada la proposta de creació del Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) fins que no s’hagi procedit a
esmenar tots els fets al·legats.
Amb data 4 de setembre de 2014, la secretària accidental d’aquest Consell Comarcal emet
informe amb els següents fonaments:
Primer. Justificació de la creació del Consorci des del punt de vista de l’eficiència de la
gestió pública
D’acord amb la regulació del procediment de constitució, i en especial la continguda a l’article 313
del ROAS, només s’han de sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial i els estatuts de
l’entitat, quedant concretat o delimitat a aquests l’objecte del tràmit d’al·legacions. Per tant, no es
pot pretendre que en els Estatuts de l’entitat o en l’acord d’aprovació inicial els aspectes referents a
la gestió més eficient de les polítiques ambientals quedin convenientment valorats, justificats o
provats, com es reclama en l’escrit d’al·legacions.
7

D’altra banda, en el procediment s’ha elaborat prèviament la preceptiva Memòria jurídica i
econòmica justificativa de la constitució del Consorci, que consta incorporada als respectius
expedients administratius, que ha fonamentat i informat els acords d’aprovació inicial adoptats pels
respectius Plens dels Consells Comarcals. En l’esmentada Memòria es justifica de forma suficient
els aspectes legalment previstos i, en especial, atès l’actual escenari econòmic i legal, el
compliment dels principis d’eficàcia i eficiència, simplificació i racionalitat administrativa i de
sostenibilitat financera exigits per la reforma introduïda per la LRSAL a la Llei de Bases de Règim
Local.
Segon l’article 3.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (que recull l’article 103.1 de la CE) disposa que les administracions
públiques, en les seves relacions, es regeixen pel principi de cooperació i col·laboració i en la seva
actuació pels criteris d’eficiència i servei als ciutadans.
També l’article 31.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques catalanes, fa referència a l’eficiència, en aquest cas, com a primer principi general ( no
com a criteri) sota el qual les administracions públiques de Catalunya actuen i compleixen les
funcions que tenen atribuïdes.
L’eficiència es pot definir com la capacitat d’obtenir els majors resultats amb la mínima inversió.
L’eficiència implica obtenir els millors resultats amb el major estalvi de costos o l´us racional dels
recursos humans, materials, tecnològics i financers.
En termes econòmics, traslladats a l’administració publica, una institució actuarà eficientment quan
obtingui el màxim 'output' –servei– dels recursos disponibles, o bé quan minimitzi aquests recursos
atesos un nivell d’activitat o uns objectius operatius determinats.
Aquest criteri d’actuació administrativa es reflecteix en l’expedient instruït per a la constitució del
Consorci amb la justificació d’optimització dels recursos (humans, econòmics, materials, .... )
mitjançant la refosa en una única administració de tots aquells recursos els destinats al
funcionament de 5 consorcis
La demostració de l’eficiència, com a criteri administratiu d’optimització de recursos, per la gestió
consorciada dels serveis de competència municipal assumits pel nou ens, es materialitza mitjançant
la justificació econòmica que figura en la memòria.
Segon. La gestió de les polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre mitjançant el Conveni
de Col·laboració o Cooperació
L’escrit d’al·legacions creu possible i convenient evitar la constitució del Consorci i optar per
l’aprovació d’un conveni de cooperació o de col·laboració interadministrativa per gestionar les
polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre en què hi participessin els ajuntaments (una trentena) i
consorcis ja existents (cinc).
En la Memòria justificativa abans esmentada queda suficientment justificada la necessitat de
constituir una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia, per diversos motius. Són causes que fan
necessària la constitució d’una entitat (i que, per tant, fan convenient descartar el conveni
interadministratiu, pensat per a casos de col·laboració molt més simples, de baixa intensitat o de
caràcter temporal), bàsicament, l’ampli objecte que ha d’aglutinar l’entitat, la complexitat i diversitat
de les activitats i serveis a prestar,la necessitat de prestar de forma organitzada i continuada
aquestes activitats i serveis, la vocació de permanència en el temps que té l’ens, i, de forma
determinant, la necessitat de fer possible l’extinció dels cinc Consorcis existents, ja que no és
possible la seva substitució mitjançant un conveni interadministratiu ni sense la creació d’un ens
amb personalitat jurídica pròpia.
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El conveni interadministratiu és, tal com disposa l’article 108 de la llei 26/2010, tot acord subjecte al
dret públic, del qual es deriven obligacions jurídiques directes per a les parts, amb independència
de la denominació de l’instrument que el contingui.
Aquesta figura, molt vàlida per regular relacions entre diferents administracions per dur a terme
una actuació concreta i per un determinat temps, resulta difícil de visualitzar com a instrument vàlid
per a la gestió del conjunt de serveis que pretén assumir el nou Consorci.
La voluntat de permanència en el temps i l’abast molt ampli del seu objecte d’actuació, farien
veritablement complicat unificar criteris d’actuació i aprofitar les economies d’escala que poden
sorgir de la gestió dels serveis d’un àmbit territorial com el que aquí es proposa, si la vinculació de
les administracions es dugués a terme mitjançant convenis de col·laboració.
Al meu entendre, la figura del conveni neix marcada per la voluntat de temporalitat. L’article 110.2.g)
de la llei 26/2010 disposa que el conveni ha de preveure el termini de vigència i, si escau, el règim
de pròrroga i si comporta compromisos de despesa econòmica, les pròrrogues han d’ésser
expresses.
De l’escrit d’al·legacions es dedueix que el grup comarcal d’ERC apostaria per signar un conveni de
col·laboració entre els 14 ajuntaments del Baix Ebre, els 12 ajuntaments del Montsià i els consorci
existents.
Posat en aquesta tesi, sembla deduir-se que els 28 ajuntaments (no es fa referència als consells
comarcals) i els 5 consorcis; és a dir, 31 parts, signarien un conveni per gestionar les polítiques
ambientals de les Terres de l’Ebre.
Aquesta secretària accidental, en el seu humil saber, no visualitza el funcionament d’aquesta gestió
mitjançant conveni i només pot arribar a suposar, que els ajuntaments delegarien en alguna de les
entitats conveniades (mitjançant encàrrec de gestió o altra figura viable), la gestió conjunta
(contractació de les empreses de prestació, seguiment tècnica, ....) però sense atorgament de cap
figura jurídica, la qual cosa, des del punt de vista jurídic, administratiu i econòmic, resulta certament
dificultós.
L’expedient que estem avaluant fa referència a la constitució d’un consorci entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i el Consell Comarcal del Montsià. En tot cas, la proposta de conveni
hauria de ser entre aquestes dues administracions que són les qui han manifestat la seva voluntat
de constituir un nou ens i les que han formulat una memòria jurídica i econòmica i han avaluat quina
és la millor forma per poder actuar en el marc de les seves competències.
A banda, la voluntat que ja es desprèn del text dels Estatuts, és que també s’incloguin els altres
àmbits territorials de l’Ebre i, per tant, fer-ho via conveni seria poc viable.
Tercer. Duplicitat inicial d’estructures
Tal com posa de manifest el propi escrit d’al·legacions, la necessitat d’eliminar duplicitats
administratives és precisament un dels objectius de la constitució del Consorci i de la LRSAL.
Aquesta eliminació requereix, tal com reconeix el propi escrit d’al·legacions, que (només) inicialment
puguin coexistir de forma temporal i transitòria, el nou Consorci amb els cinc consorcis existents. No
obstant, aquesta coexistència es donaria només amb caràcter formal però no material, ja que
l’exercici de competències i el desenvolupament material de les activitats en cap cas produirà una
duplicitat. Tal com es preveu en els Estatuts –D.T. 1a- (i reconeix el propi escrit d’al·legacions)
l’exercici de competències i el desenvolupament d’activitats pel nou Consorci no serà efectius fins
que les mateixes es transfereixin o s’extingeixin els consorcis esmentats.
La necessitat de fer possible la suplantació de les activitats i serveis prestats actualment per cinc
consorcis existents requereix, només inicialment, una coexistència d’entitats que permeti la
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subrogació o suplantació, sense interrupció, dels drets i obligacions, així com de les relacions
jurídiques establertes. Tant la dissolució dels cinc consorcis existents, de naturalesa diversa –algun
d’ells d’àmbit autonòmic- com la constitució d’un de nou requereixen d’un procediment administratiu
independent per a cadascun d’ells, sotmesos a la vicissituds pròpies i a les determinacions
contingudes als Estatuts de cadascun d’ells.
D’altra banda, i d’acord amb les previsions estatutàries del nou consorci en constitució, la duplicitat
material o efectiva de les activitats o serveis a prestar des de diverses entitats no és possible (ni és
necessària).
Quart. El criteri d’adscripció del Consorci a una administració.
L’escrit d’al·legacions considera necessari que els Estatuts assenyalin clarament quin dels criteris
previstos a la Llei serà el que seguirà el Consorci a l’hora d’adscriure’s a una administració i afirma
que els Estatuts no precisen el criteri.
En aquest sentit, cal aclarir primerament que els diversos criteris previstos per la LRSAL, en
modificació de la Llei 30/1992, estan previstos seguint uns criteris establerts per ordre de prioritat,
referits a la situació del primer dia de l’exercici pressupostari i per a cada exercici pressupostari. Per
tant, la situació inicial i el criteri a aplicar inicialment és el que es reflectirà amb aquest caràcter als
Estatuts i que serà aplicat durant el període pendent del primer exercici pressupostari. No és
possible, perquè no ho permet la norma, determinar a priori quin dels diversos criteris seguirà el
consorci a l’hora d’adscriure’s a una administració.
D’altra banda, no és cert que els Estatuts no prevegin l’administració i criteri d’adscripció, ja que
aquest aspecte queda complimentat per l’apartat 2 de l’article 1 dels Estatuts que, en atenció a la
major aportació al fons patrimonial per part del Consell Comarcal del Montsià, preveu l’adscripció
inicial a aquest Consell Comarcal (entretant no es produeixi un supòsit que comporti una adscripció
diferent per a un altre exercici econòmic).
Cinquè. Adscripció a diverses administracions
Tampoc és cert que els Estatuts prevegin de facto l’adscripció a diverses administracions. Segons
l’escrit d’al·legacions, aquesta afirmació es fa en base a les previsions de l’article 32 dels Estatuts i
al punt 2.c) de la Disposició Addicional Segona, preceptes que es limiten a preveure qui exercirà en
l’entitat les funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, qüestió que res
té a veure amb el règim d’adscripció de l’entitat ni suposen una contradicció amb l’article 1 dels
Estatuts (i més quan el règim jurídic dels llocs reservats estan establerts de forma molt específica
en la legislació de caràcter estatal).
L’adscripció determina el règim jurídic del personal, però no determina qui assumirà l’exercici
material de les funcions dels llocs de treball.
Sisè. Composició, elecció i substitució dels membres de la Junta General
L’escrit d’al·legacions demana la modificació de l’article 8 dels Estatuts i de la composició de la
Junta General a fi que aquesta estigui formada, amb veu i vot, per un representant de cada municipi
i consell comarcal, essent aquests els representants de ple dret (i no pels representants de ple dret
de cada Consell Comarcal que siguin escollits per cada Consell Comarcal).
Justifica aquesta demanda en el fet que les decisions en matèria de gestió de determinats serveis
de titularitat municipal puguin quedar en mans de representants indirectes.
En aquest sentit, cal fer diverses observacions en contraposició al que s’afirma a l’al·legació:
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el Consorci té un objecte, un àmbit i un interès superior a l’interès estrictament municipal, ja
que té vocació d’integrar les diverses comarques de les Terres de l’Ebre.
el Consorci integrarà, d’acord amb els Estatuts, com a membres consorciats, els Consells
Comarcals, no els Ajuntaments.
els municipis, malgrat ser titulars de serveis que puguin ser gestionats i prestats des del
Consorci, no perdran en cap cas les atribucions que legalment té reconegudes, ja que pel fet de
ser-ne el titular legal, manté les prerrogatives d’acordar o no la delegació a favor del Consell
Comarcal i, sempre, la de revocar-la. A banda, tots els municipis tindran dret a vot en aquells
comissions sectorials on es preveu la gestió de competències municipals essencials, com és el cas
de residus o salubritat pública.
Per tant, d’acord amb la naturalesa de l’entitat és convenient i coherent que la Junta General estigui
composada, com a representants de ple dret, amb veu i vot, en sentit estricte, pels representants
que els membres consorciats designin i no pels alcaldes de cada un dels municipis integrants dels
Consells Comarcals, i més quan, d’acord amb el que exposa el propi escrit d’al·legacions, la
reforma en tràmit de la Llei de Governs Locals ja farà possible, si finalment entra en vigor el text tal
com ara està redactat, aquesta representació mitjançant la nova composició del Plenari del
Consells Comarcals.
Hores, d’ara, però, i des del 1988, els consells comarcals, com a òrgans de govern de la comarca,
són ens de segon grau que es constitueixen mitjançant representants dels òrgans de primer grau
(els ajuntaments) però sota la fórmula de la representació política a través del còmput proporcional
de regidors i vots obtinguts en les eleccions municipals pels diferents partits, coalicions i
agrupacions. Des de fa 26 anys la representació al si dels consells comarcals no respon a una
representació municipal sinó a una representació de partits.
No obstant, el preàmbul dels Estatuts fa palesa la voluntat dels ens consorciats de designar, a
efectes de vot, els seus representants de ple dret a la junta general d’acord amb la ponderació de
50% nombre de vots, 30% nombre d’alcaldies i 20% nombre de regidors de cada formació política
present a l’ens consorciat; a banda de permetre l’assistència a les sessions de la Junta General,
amb veu (però sense vot) dels alcaldes de l’àmbit consorciat que no tinguin la condició de membre
de ple dret de la Junta.
Finalment, també cal aclarir, en relació a la sol·licitud de preveure l’òrgan i la forma d’escollir per
part dels Consells Comarcals els representants de ple dret en el Consorci, que aquestes previsions
no poden ser establertes pels Estatuts de l’entitat consorcial, atès que aquests aspectes estan
previstos, com no pot ser d’altra manera, a la normativa de règim local aplicable als Consells
Comarcals.
Setè.- Ensenyes i símbols identificatius del Consorci
L’escrit posa de manifest que d’acord amb les disposicions del Decret 139/2007, pel qual es regulen
la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, els consorcis locals només
poden tenir com a símbol identificatiu un emblema.
D’acord amb l’article 18 de l’esmentat reglament, si bé els ens locals territorials poden adoptar un
escut, una bandera i un emblema, els consorcis de caràcter local, efectivament, poden adoptar
només com a símbol un emblema (però no una bandera o un escut).
Malgrat que els estatuts del Consorci no preveuen l’adopció i aprovació ni d’un escut ni d’una
bandera com a símbols, sí que el terme “ensenyes” usat a l’article 43.1.r) dels Estatuts s’ha
d’entendre referit a insígnies o altres tipus de símbols diferents a una bandera.
El Diccionari de l’Enciclopèdia catalana defineix ensenya en dues accepcions:
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1 Insígnia, estendard.
2 Senyal que permet de reconèixer o descobrir una cosa.
Per tant, la referència a ensenya, cal entendre-la a un senyal identificatiu.
No obstant això, i per tal de ser estrictes amb la legalitat, pot canviar-se la redacció de l’articulat i
utilitzar la denominació normativa en lloc de la denominació genèrica, però sense que fet afecti la
legalitat del text aprovat inicialment.
D’altra banda, l’escrit d’al·legacions considera que no és possible reforçar la majoria exigible
legalment per a l’adopció de símbols identificatius del Consorci, prevista a l’article 43.2 del Decret
abans esmentat i que els Estatuts reforcen amb una majoria de dos terços.
En aquest sentit, cal aclarir que la majoria prevista legalment, la majoria absoluta, té caràcter de
mínim, no essent possible, precisament, una majoria menys exigent que la legal, però sí que els
Estatuts estableixin una majoria superior, com a peculiaritat del règim propi de l’entitat diferent al
règim general aplicable als ens locals, tal com faculta l’article 316 del Decret 179/1995, que aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya.
A tall d’exemple, els estatuts de Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre
preveuen, com a principi general, que els acord s'adoptaran per majoria qualificada de 2/3 dels
membres presents , establint, per tant, un sistema d’adopció d’acord amb vots superiors als mínims
establerts.
Vuitè. Multiplicitat d’òrgans de direcció
L’escrit d’una banda manifesta que els Estatuts preveuen l’existència d’una multitud d’òrgans de
direcció i, d’altra banda, d’una estructura organitzativa excessiva.
Pel que fa a la primera qüestió, sobre l’existència de més d’un òrgan de direcció, és d’advertir que
l’amplitud i diversitat de l’objecte del Consorci així com del seu àmbit fan entreveure que seria difícil
o inconvenient preveure una estructura orgànica simplificada, i s’ha optat per estructura orgànica
que respongui, d’una banda, a una organització sectorialitzada per àmbits materials i, d’una altra
banda, jerarquitzada que permeti atorgar les competències entre òrgans de diferent nivell les
diverses decisions d’acord amb la seva naturalesa i importància.
Pel que fa a la distribució de competències, s’entén que no es produeixi col·lisió o contradiccions
entre les previsions dels Estatuts. De fet, l’escrit d’al·legacions no concreta en quins aspectes es
produirien aquestes.
Finalment, si bé és cert que la Direcció General d’Administració Local va aconsellar una
simplificació orgànica del Consorci, aquesta indicació té caràcter de recomanació o proposició.
Aquesta secretària ja va fer constar també en l’informe que consta en l’expedient, que els estatuts
preveien una excessiva profusió d’òrgans de govern, però que això no afectava a la legalitat del
document.
L’estructura establerta, malgrat el que s’afirma a l’escrit d’al·legacions, i tal i com ja vaig exposar, no
vulnera l’ordenament jurídic, essent una facultat dels Estatuts preveure de forma peculiar el seu
règim orgànic i funcional (tal com faculta l’article 316 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya).
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Novè. No sotmetiment a l’ordenament jurídic
L’escrit d’al·legacions entén, inadequadament, que l’adscripció del Consorci a una administració
concreta determina que el Consorci quedarà sotmès al règim orgànic, funcional i financer de
l’administració a la que s’adscriu. No obstant, i malgrat l’informe de la Direcció General
d’Administració Local, això no és en realitat el que preveu la Disposició Addicional 20 de la Llei
30/1992:
Ley 30/1992, Disposición adicional vigésima . Régimen jurídico de los consorcios
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará
adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los
siguientes apartados.
2. (...)
De la lectura i interpretació del precepte transcrit, se’n conclou que són els estatuts de cada
consorci qui determinarà el règim orgànic, funcional i financer –d’acord amb els apartats següents
de la disposició addicional-, i que aquests règims orgànic, funcional i financer –que no laboral del
personal al servei del Consorci- no queden equiparats legalment als règims propis de l’administració
a la que estigui adscrit el Consorci en virtut de la D.A. 20a. Tal previsió està en plena en
consonància i coherència amb el que preveu també l’article 316 del Decret 179/1995, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

L’informe de la secretària conclou:
1. Considera que les al·legacions presentades pel grup comarcal d’ERC al Consell Comarcal
del Baix Ebre ho han estat en temps i forma.
2. Proposa a la Corporació desestimar les al·legacions en base als fonaments expressats.
3. Proposa a la Corporació aprovar definitivament la constitució per part dels Consells
Comarcals del Baix Ebre i del Montsià, del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre, i aprovar definitivament els Estatuts pels quals s'haurà de regir.
No obstant això, la Corporació resoldrà allò que consideri oportú.
Vist l’informe esmentat, la comissió informativa comarcal de territori i sostenibilitat, amb el vot
favorable dels representants dels grups comarcals de CiU, PP i PSC i amb el vot en contra
dels representants del grup comarcal d’ERC, emet el present dictamen i presenta proposta al
Ple del Consell.
El Ple del Consell, vist el dictamen de la comissió informativa comarcal de territori i
sostenibilitat, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup comarcal de CiU, 5 membres del grup comarcal del PSC, 2 membres del grup
comarcal del PP, que suposa 18 vots a favor i, per tant, majoria absoluta del nombre de
membres de la corporació, i amb el vot en contra dels 6 membres del grup comarcal d’ERC,
adopta els següents ACORDS:
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Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel portaveu del grup polític comarcal del
Baix Ebre d’esquerra Republicana de Catalunya, Sr. Daniel Andreu Falcó en relació amb
l’aprovació inicial dels Estatuts del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) a constituir pels Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià por los motius
expressats en el Informe de Secretaria de data 4 de setembre de 2014.
Segon. Aprovar definitivament la constitució del Consorci, juntament amb el Consell
Comarcal del Montsià, l’objecte del qual és 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 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.
Tercer. Aprovar definitivament el text dels Estatuts pels quals ha de regir-se el Consorci, i
que s’adjunta a aquest dictamen.
Quart. Publicar el present acord, juntament amb el text íntegre de los Estatuts del Consorci
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis dels ens consorciats i
una referència del a publicació al BOPT en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per
a coneixement general.
Cinquè. Remetre, juntament amb els Estatuts del Consorci, a la Direcció General
d’Administració Local per tal que procedeixin a la inscripció del Consorci en la secció
complementaria corresponent del Registre de las Entitats Locals de Catalunya.
Sisè. Remetre aquest acord al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix
Ebre (Rebé), Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), Consorci
de Residus del Montsià, Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals de la
Comarca del Montsià (CENAM) i Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais d’Interès
Natural de la Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, per tal que, puguin iniciar els
corresponents expedient de dissolució, si així s’escau i als Consells Comarcals del Montsià,
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta per tal que en tinguin coneixement i produeixi l’efecte
corresponent.
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la sol·licitud d’ajut del Fons
europeu de la Pesca, per a l’adequació d’un espai gastronòmic.
El Consell Comarcal del Baix Ebre promou el projecte del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Turístic del Baix Ebre, situat a Deltebre, municipi costaner i centre del Parc
Natural del Delta de l’Ebre.
Aquest nou equipament preveu acollir tres eixos de formació / informació:




Eix Natura: Parcs Naturals del Delta de l’Ebre i del Ports, rutes cicloturístiques,
platges, turisme pesquer, etc.
Eix Cultura: tradicions, llengua, història etc.
Eix Gastronòmic: l’art de la cuina lligada al producte i al territori
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Dintre d’aquest darrer Eix Gastronòmic, el Consell Comarcal del Baix Ebre aposta pel
desenvolupament d’aspectes relacionats amb el sector pesquer i aqüícola fomentant aquests
sectors mitjançant la promoció i posada en valor de la gastronomia i els productes marítims i
aqüícoles locals.
La gastronomia es consolida així com un element clau per diversificar l'oferta turística i
estimular el desenvolupament econòmic local, regional i nacional amb valors de sostenibilitat
basats al territori, el paisatge, el mar, els productes locals i l'autenticitat; tots ells d'acord amb
les actuals tendències de consum cultural.
Sent conscients de la importància del turisme al territori i de la dependència que altres
sectors en poden tenir, el Consell Comarcal del Baix Ebre aposta, com a experiència
innovadora, per un projecte integral de creació d’una Escola de Cuina / Aula Gastronòmica a
l’edifici del Centre d’Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre. Aquest pretén ser
un espai formatiu, de trobada i estudi que faciliti la relació entre productors i elaboradors amb
l’objectiu de potenciar la major utilització de productes autòctons.
L’ORDRE AAM/256/2014, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels
ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, dins del Fons
Europeu de la Pesca, i es convoquen els corresponents a l'any 2014 preveu l’atorgament
d’ajuts donar suport a projectes de foment d’activitats que contribueixin al desenvolupament
sostenible i a la millora de la qualitat de vida en zones de pesca segons l’estratègia de
desenvolupament establerta pel grup d’acció local i aprovats pel DAAM.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, conscient de les fortaleses i oportunitats i de la
importància dels reptes per al desenvolupament del territori, pretén amb aquest projecte de
creació d’una aula gastronòmica, donar compliment (de manera inherent a la seva execució)
als següents indicadors previstos en el Programa Operatiu:
- Contribució al desenvolupament integral de la zona
- Sostenibilitat i millora de l’entorn
- Valor afegit del producte
- Utilització de recursos endògens al llarg dels processos
- Preservació del patrimoni cultural
- Cooperació empresarial, sectorial i intersectorial
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Ratificar i aprovar la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Baix Ebre per
tal d’acollir-se als beneficis de L’ORDRE AAM/256/2014, de 30 de juliol, per la qual s'aproven
les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de zones dependents de la pesca
de Catalunya, dins del Fons Europeu de la Pesca, i es convoquen els corresponents a l'any
2014, amb la petició d’ajut econòmic de 126.173,04 € per a dur a terme un projecte integral
d’adequació d’un espai per a la creació d’una escola de cuina / aula gastronòmica a la
comarca del Baix Ebre.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix ebre per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 7è- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la ratificació de sol·licitud de
subvenció per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones
aturades, prioritàriament a partir de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació i/o
subsidi per desocupació.
L’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir
de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre
convocatòria per a l'any 2014, preveu el finançament pel desenvolupament de les següents
accions:
 Accions d'experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral de les
persones participants per part d'entitats locals per a la realització de treballs de
caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.
 Accions formatives, d'entre 80 i 120 hores de durada, d'assistència obligatòria per part
de les persones participants durant la jornada laboral.
 Accions de coordinació i prospecció d'empreses a realitzar per part de les entitats
beneficiàries mitjançant la contractació de personal tècnic per a facilitar a les entitats
locals la gestió del programa i donar suport als processos ocupacionals que realitzen
les persones participants al llarg del Programa,
Per tal d’acollir-se als beneficis d’aquesta convocatòria, el projecte que sol·licita el Consell
Comarcal del Baix Ebre preveu la contractació de 13 persones i fa referència a la
coordinació entre els diferents projectes de manteniment, conservació i millora del municipi i
del seu entorn, que han sol·licitat els diversos ajuntaments de la comarca en els quals es
combinen accions d’experiència laboral i formatives, per la qual cosa els objectius a
aconseguir seran els següents:
- Garantir el bon funcionament i coordinació entre els diferents projectes sol·licitats a la comarca
- Vetllar per que les persones participants puguin identificar i potenciar les seves competències
personals i professionals per tal de millorar la seva ocupabilitat en un procés de revisió continua.
- Vetllar per l’assistència i la participació activa de tots els participants tant en les accions formatives
com en les d’experiència professional
- Vetllar per a que amb les accions formatives les persones participants puguin adquirir les
competències vinculades a coneixements, habilitats i actituds.
- Vetllar per a que amb les accions d’experiència professional les persones participants puguin aplicar
i desenvolupar les competències professionals assolides tant en contextos formals com no formals,
dintre d’un entorn productiu.
- Oferir al teixit empresarial del territori possibles candidats formats i experimentats segons les seves
necessitats de personal
- Contactar i fer el seguiment d’empreses del territori com a possibles proveïdors d’ofertes de treball
- Facilitar la inserció laboral al mercat ordinari dels participants al finalitzar el programa

L’àmbit territorial d’aquest projecte seran el dels municipis de: Roquetes, Ametlla de Mar,
Aldea, Camarles, Ampolla, Perelló i Xerta.
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la presentació de sol·licitud per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre
s’aculli a la convocatòria d’ajuts d’acord amb les disposicions de l’Ordre EMO/221/2014, de
21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa
Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014.
Segon. Aprovar les actuacions descrites en la documentació que acompanya la sol·licitud i,
conseqüentment, sol·licitar la subvenció per import de 119.871,02 € per dur a terme el
projecte sol.licitat.
Tercer. Traslladar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per tal que produeixi
l’efecte corresponent.
PUNT 8è- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció dins el programa joves
per l’ocupació, 2014.
El Programa de Joves per l’ocupació és un programa innovador de formació en alternança
amb experiència pràctica en empreses, destinat a persones joves d’entre 16 i 24 anys i
menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%,
mitjançant la combinació d’actuacions integrades que fomenten la seva inserció laboral en
empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.
L’Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a
Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 i la convocatòria
anticipada per a l'any 2015, preveu dur a terme diferents actuacions que s’emmarquen dins
del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.
Les actuacions a desenvolupar són:
1. Tutorització i acompanyament a la inserció
Consta d’un conjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, a la
persona jove. Es fa al llarg de tot el programa i combina mecanismes de diagnosi, informació,
assessorament i motivació amb l’acompanyament a la inserció. Es tracta d’una actuació integral,
continuada i transversal a la resta d’actuacions.
2. Actuacions de formació
Formació professionalitzadora
Té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat, facilitar les oportunitats d’inserció i fomentar el retorn al
sistema educatiu de les persones joves destinatàries del programa. La formació és obligatòria per a
tots els participants i s’haurà d’adaptar a les necessitats de les empreses del territori susceptibles
de contractar al col·lectiu objecte del programa. La durada de la formació haurà de tenir un mínim
de 150 i un màxim de 350 hores.
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Pràctiques no laborals en entorn productiu
En funció del tipus de formació, de les característiques del projecte o de les expectatives d’inserció
laboral, es poden incloure pràctiques no laborals en entorn productiu com una activitat
complementària a la formació.
Formació per a l’obtenció del títol de graduat en ESO i preparació per a l’accés a cicles de
grau mitjà
Aquesta actuació s’adreçarà i serà obligatòria per aquelles persones que no disposin del títol de
graduat en ESO, llevat que en el moment de la inscripció o durant el programa es trobin realitzant el
curs específic o de preparació per a l’accés als cicles de grau mitjà.
3. Promoció de la participació d’empreses
L’objectiu d’aquesta actuació és la de fomentar la participació d’empreses i entitats sense afany de
lucre en el programa mitjançant la contractació de les persones joves, augmentar les oportunitats
d’inserció laboral de les persones joves, i satisfer les necessitats de les empreses i entitats que
participin en el programa.
4. Experiència professional en empreses
Aquesta actuació té com objectiu l’adquisició dels coneixements pràctics necessaris per al
desenvolupament adequat d’una ocupació, mitjançant la formalització d’un contracte laboral de 6
mesos, portant a terme una activitat professional en empreses vinculades amb els diferents sectors
productius del territori. L’empresa serà l’encarregada de tutelar el desenvolupament de treball
efectiu realitzat per la persona jove.

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha desenvolupat ja aquest programa durant l’any 2013 i
2014 i, atès que reuneix el requisits necessaris per a dur a terme aquestes actuacions, vista
l’experiència positiva del programa i atenent que considera primordial per al futur del territori i
de la comarca dur a terme totes aquelles accions que suposin estimular la formació i
l’aprenentatge de les persones joves que han abandonat el sistema educatiu, mitjançant el
seu contacte amb l’empresa i potenciar la formació com a eina i d’oportunitat que permetrà
augmentar les possibilitats d’inserció, ha elaborat una proposta d’actuació, per tal de dur a
terme accions de tutorització, formació en activitats auxiliars de comerç.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’aculli a la convocatòria d’ajuts, d’acord
amb les disposicions de l’Oodre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria
per a l'any 2014 i la convocatòria anticipada per a l'any 2015.
Segon. Aprovar les actuacions descrites en la documentació que acompanya la sol·licitud i,
conseqüentment, sol·licitar la subvenció per import de 83.650,00 € per dur a terme la
formació professionalitzadora d’Activitats auxiliars de comerç, que tindrà una durada de 250
hores i en la qual podran participar 20 persones.
Tercer. Manifestar la voluntat d’executar la formació professionalitzadora mitjançant la
societat de capital íntegrament comarcal Baix Ebre Innova, SL:
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Quart. Traslladar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per tal que produeixi
l’efecte corresponent.
PUNT 9è- Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb la Diputació de Tarragona
per al foment d’un programa de mobilitat per a l’ensenyament, curs 2013-2014.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha signat les addendes
anuals als convenis de col·laboració signats amb els consells comarcals, per a la delegació
de competències en relació amb la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 20132014 on apareixen les aportacions del transport escolar no obligatori per al curs 2013-2014
del Departament d’Ensenyament i de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona és un ens local al servei dels municipis i que en aquest moments
actuals de difícil situació econòmica, pretén donar suport econòmic als Consells Comarcals
deficitaris en el transport escolar no obligatori per tal d’ajudar a les famílies en la mobilitat
dels seus estudiants.
Ambdues entitats estan interessades en impulsar la mobilitat dels alumnes que viuen a una
distància considerable dels centres educatius d’ensenyament no obligatori.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la
Cohesió Social, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per al foment d’un
programa de mobilitat per a l’ensenyament, curs 2013-2014.
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 10è- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a gestionar
una Oficina Jove.
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre Joventut. Ha estat, precisament,
en l’exercici d’aquesta competència, que ha impulsat el Pla Nacional de Joventut de
Catalunya com a eina per a la població jove del nostre país que permet, per una banda
interrelacionar els diversos àmbits de la vida de les persones joves de Catalunya i, per una
altra banda, facilitar una actuació transversal i coordinada de totes les administracions vers
aquest sector de la població de Catalunya. En aquest sentit és voluntat de la Direcció general
de Joventut treballar amb les entitats locals com a administració més propera al ciutadà.
L’Ajuntament de Tortosa, tal i com preveuen els articles 66 i 71 del Decret legislatiu 2/2002,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
té, entre d’altres, les competències relatives a la prevenció de situacions de risc i la promoció
de l’adolescència i la joventut.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, en virtut de la redefinició del marc de relacions en matèria
de joventut entre la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció general de Joventut, i el
consells comarcals, amb l’aprovació i l’inici de l’impuls del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya, té delegades certes competències en matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir
la situació i el desenvolupament de les polítiques en el territori impulsant actuacions des de la
comarca amb caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus municipis,
especialment, en aquells aspectes que els facilitin una mínima estructura per a dur a terme
polítiques d’emancipació juvenil, promoció de serveis compartits entre els municipis,
coordinació i assessorament, a través dels Serveis Comarcals de Joventut.
Atesa la voluntat de les parts de col·laborar en la gestió d’una oficina jove que actuï com a
node clau de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, esdevenint el punt de referència en
l’atenció dels i de les joves a la comarca del Baix Ebre en coordinació i treball en xarxa amb
els serveis d’informació juvenil i els agents dels diferents àmbits d’actuació que afecten els i
les joves.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la
Cohesió Social, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el document del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Tortosa i el Consell
Comarcal del Baix Ebre per a gestionar una Oficina Jove.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 11è- Aprovació, si s’escau, del model de conveni a signar amb els ens locals de
la comarca que sol·licitin per al finançament del transport escolar no obligatori, curs
2014-2015.
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal
de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, disposa que la finalitat del
servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació
obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari
o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat
concertat o d'educació especial privat concertat , proposat pel Departament.
Les mateixes disposicions es regulen al text del reglament del servei de transport escolar
aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 26 de juliol de 2013. Aquest
reglament, ajustant-se a la normativa exposada sobre transport escolar, disposa:
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Alumnes de transport NO obligatori
Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari,
proposat pel Departament d’Ensenyament, i que no s’han de desplaçar fora del seu municipi.
Els alumnes considerats no obligatoris degut a què no s’han de desplaçar fora del seu municipi
de residència per tal d’assistir al centre escolar, tindran garantit el transport escolar sempre i
quan així ho disposi el Departament d’Ensenyament amb la corresponent dotació econòmica
afectada. En cas que aquesta no sigui íntegra, es formalitzaran convenis de cofinançament amb
agents públics i/o privats o, en el seu detriment, s’aplicarà l’ordenança reguladora d’aquest
servei.
Article 5. Obligatorietat de prestació del servei de transport escolar no obligatori
5.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei d’acord
amb la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant les modalitats següents:
a) Ajuts individuals de desplaçament (AID).

b) Contractació d’un servei de transport escolar per part del Consell Comarcal
del Baix Ebre.
5.2. Serà el Consell Comarcal del Baix Ebre qui determini la modalitat que s’aplica en cada cas.
Per fer-ho, es partirà del criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres factors que es
tindran en compte seran:








Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar.
Disseny de les rutes de transport escolar.
Trajecte i durada de les rutes de transport escolar.
Accessibilitat dels vehicles.
Nombre de vehicles disponibles.
Distància més curta des del domicili familiar fins al centre escolar o parada.
Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta.

Article 29. S’estableixen diferents sistemes de pagament en funció de la tipologia d’usuari:
.
2. Alumnes de transport no obligatori: el preu del servei s’establirà anualment pel Consell
Comarcal del Baix Ebre que procedirà al cobrament a través de l’execució de convenis
formalitzats de finançament íntegre de la part no finançada del servei amb agents públics i/o
privats o, en el seu detriment, per aplicació de l’ordenança reguladora directament als usuaris.

Des de l’any 1996, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha prestat el servei de transport
escolar per als alumnes que resideixen en nuclis de població pertanyents a diferents
municipis, que estan integrats en el terme municipal però separats de la trama urbana del
nucli principal de població, i que es desplacen als centres d’ensenyament secundari
d’aquesta ciutat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 20 de juny de 2013, ha aprovat el nou conveni
a signar amb el departament d’ensenyament de delegació de competències quant a la gestió
del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres
prestacions en matèria d’ensenyament. D’acord amb la regulació establerta en aquest
conveni les dotacions econòmiques que es transfereixen al consell comarcal es fixen per a un
curs escolar mitjançant els corresponents convenis de finançament.
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El Departament d’Ensenyament ha establert la necessitat de cofinançar el transport no
obligatori, per la qual cosa ha traslladat al Consell Comarcal del Baix Ebre els criteris que
s’ha seguit per a l’establiment de la proposta de finançament dels serveis de transport
escolar per al curs 2014/2015, manifestant que, en la línia de racionalitzar la seva
participació es mantindrà l’aportació que es va fer per al curs 2013/2014 ajustant-la al nombre
d’usuaris i altres vies de finançament.
Vista la regulació esmentada i atesa la voluntat manifestada per alguns dels ens locals
afectats de participar en el cofinançament del transport, s’ha elaborat un model de conveni a
signar amb els ens locals que manifestin la seva voluntat de participació.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la
Cohesió Social, i per unanimitat dels 24 membres presents que conformen legalment la
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i els ens locals que ho sol·licitin per al finançament del transport escolar no
obligatori del curs escolar 2014 2015.
Segon. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots
els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 12è- Propostes d’urgència.
El President presenta a votació per urgència les dues propostes següents:
A) Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració a signar amb l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció en matèria d’acolliments i adopcions
B) Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics
Els senyors consellers, per unanimitat acorden procedir al debat i votació de les dues
propostes
A) Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració a signar amb l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció en matèria d’acolliments i adopcions
D’acord amb l’article 3.h de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), li correspon a aquest Institut, entre d’altres
funcions, tramitar i formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb altres
administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació.
El servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats establerts en el catàleg
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials. Dintre
d’aquest servei s’inclouen les tasques derivades de la preparació i valoració de la família o
persona que sol·licita adoptar un infant. Així mateix, s’entén per servei d’integració familiar el
servei que promou la incorporació d’un infant en situació de desemparament en el si d’una
família acollidora per aconseguir el seu desenvolupament integral.
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La ICIF Consell Comarcal del Baix Ebre, està inscrita com a Servei d’integració familiar, en
el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i Establiments
d’Atenció a la Família amb el número de registre S04070. El Consell Comarcal del Baix Ebre
està acreditat com a ICIF per Resolució de la directora de l’ICAA de 4 de maig de 2006 i
disposa d’organització, estructura i mitjans suficients, en relació amb les funcions a
desenvolupar d’acord amb els requisits exigits a l’article 8 del Decret 337/1995, de 28 de
desembre, sobre l’acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores
d’integració familiar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre compta amb un servei d’integració familiar amb personal
amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques que puguin ser-li
encomanades
Per tot l’exposat, el Ple del Consell, per unanimitat dels membres presents, adopta els
següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de l’Acolliment i de
l’Adopció i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de preparació i valoració de les
famílies sol·licitants d’una adopció internacional i formació i valoració de les famílies
sol·licitants d’acolliment en família aliena amb i sense finalitat adoptiva i el corresponent
seguiment i la preparació i la valoració dels sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la
Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.

B) Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics
Abans d’iniciar el debat i votació d’aquesta proposta, els consellers Tomas Castells i Joan
Font sol·liciten a la presidència absentar-se de la sessió i abandonen el saló de plens.
Seguidament, la secretària, per indicació del President, dóna lectura al text:
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setantacinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que
va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006
23

aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han
exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor
de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i
polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al
Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes.
Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un
moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns
objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus
objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del
seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant
per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del
país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la
pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la
corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així
com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya aprovarà avui per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat
avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur
polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convocarà a la ciutadania
de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat
i que ens hem compromès a tirar endavant els ens locals catalans de forma reiterada.
El Consell Comarcal del Baix Ebre fa una crida a la ciutadania a participar-hi de manera
activa, cívica i pacífica i, amb el vot favorable de tot els membres presents en la sessió
corresponents als 11 consellers del grup comarcal de CiU, 5 consellers del grups comarcal
del PSC i els 6 consellers del grup comarcal d’ERC, adopta els següents ACORDS
1r. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics.
2n. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als
partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de
novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i
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participació ciutadana, que aprovarà el Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
3r. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de
la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern
Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides,
al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la
Comissió Europea.
PUNT 13è- Informes de govern, si s’escau.
No es produeix cap intervenció
PUNT 14è- Torn de control, precs i preguntes.
No és produeix cap intervenció
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 13:50 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
Vist i plau
La secretària accidental,
El President,
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