
 

 

ACTA 10/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier                        Zaragoza Vallés, Sandra 
    
 
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviñó i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Ferré Ribes, Aleix 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep 
Galbe Mauri, Eladi 
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos  
Tomàs Audí, Domingo 
Vallespí Cerveto, Francesc 
 
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 
  
També són presents a la sessió: 
 
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 
 
Sent les 13:30 hores del dia 25 de novembre de 2022, es reuneixen sota la 
Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la 
finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan 
col·legiat convocada per Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura 
Sanmartín, de data 22 de novembre de 2022, sota el següent ordre del dia: 
 
Punt 1r.- ACTE PREVI A LA SESSIÓ: Acte de reconeixement de serveis prestats - 
jubilació - Treballadora familiar, Sra. Natividad Casanova. 
 
Punt 2n.- Declaració institucional del 25 de novembre de 2022 Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones. 
 



 

 

Punt 3r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
Punt 4t.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència. 
 
Punt 5è.- Expedient 1243/2022. Aprovació, si s’escau, del cost de la gestió de 
residus per a l’exericci 2023. 
 
Punt 6è.- Expedient 1260/2022. Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a l’execució de les obres de “Sanejament i depuració dels 
nuclis d’Aldover i Xerta. 
 
Punt 7è.- Expedient 1207/2022. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració a 
signar amb la Diputació de Tarragona per a la implementació de l’administració digital 
als municipis, any 2022. 
 
Punt 8è.- Expedient 1196/2022. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de la 
formació d’una borsa de treball de titulats/ titulades en dret. 
 
Punt 9è.- Expedient 103/2022. Donar compte del PMP i informe de morositat 3R 
trimestre. 
 
Punt 10è.- Expedient 104/2022.Donar compte de la Informació execució trimestral . 
3R TRIMESTRE 2022. 
 
Punt 11è.- Expedient 1238/2022. Aprovació si s’escau, de la Relació de Llocs de 
Treball per a l’exercici 2023. 
 
Punt 12è.- Expedient 1237/2022. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost 
comarcal de l’exercici 2023, plantilla i documents annexos. 
 
Punt 13è.- Expedient 1268/2022. MOCIÓ DE MOVEM TERRES DE L’EBRE PER 
RECUPERAR L’AVANT ENTRE LES TERRES DE L’EBRE I BARCELONA. 
 
Punt 14è.- Propostes d'urgència. 
 
Punt 15è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
 
Punt 1r.- ACTE PREVI A LA SESSIÓ: Acte de reconeixement de serveis prestats 
- jubilació - Treballadora familiar, Sra. Natividad Casanova. 
 
El President agraeix la feina feta i la dedicació de la Sra. Casanova i se li lliura la 
placa en reconeixement a la seva trajectòria de més de 23 anys. 
 
Punt 2n.- Declaració institucional del 25 de novembre de 2022 Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. 
 
Avui, 25 de novembre, ens convoquem per commemorar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones. La violència masclista té moltes formes i 
l’impacte en les seves vides depèn, en gran mesura, de la garantia d’accés a drets 
bàsics per a la seva reparació.  
 
De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més 
prevalents, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa de les 
violències sexuals un component central del patriarcat. No tenen a veure amb el sexe 



 

 

sinó amb el poder. El poder de cosificar, d’humiliar, de dominar, de disciplinar, de 
generar por i de restringir la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. El 
poder de crear l’expectativa social que els homes han de prendre la iniciativa en el 
sexe i no aturar-se fins rebre una negativa directa. Fins i tot el poder d’ignorar una 
negativa o de traspassar els límits amb la insistència. 
 
També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agressió 
sexual, el poder de responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes/supervivents (com 
anava vestida, què havia consumit, en quin lloc estava, si anava sola...) en lloc 
d’assenyalar l’agressor com a únic responsable. O el poder de posar en dubte la 
intenció de les denunciants. I, de manera cabdal, el poder de crear un imaginari en 
què les agressions les comet un desconegut a l’espai públic amb perfil psicòpata i 
depravat, malgrat que la major part de les agressions, especialment aquelles més 
greus, ocorren en espais considerats privats i els agressors més habituals no tenen 
un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys d’estudis o de feina, veïns, 
familiars o referents propers.  
 
Els moviments feministes d’arreu del món s’han rebel·lat contra aquest poder 
patriarcal, han assenyalat les causes i les conseqüències de les violències sexuals i 
n’han identificat les diverses expressions en tots els àmbits en què ocorren (familiar, 
de la parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític). També han 
denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta la violència sexual envers 
les dones i han generat una onada de sororitat per reconèixer la veu de les dones 
que denuncien i per acompanyar-les.  
 
Simultàniament, els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, han 
posat el consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint 
com es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar fer-ho. Això interpel·la tota la 
societat i especialment als homes, perquè es desprenguin dels estereotips i dels rols 
de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a identificar en ells 
mateixos i en el seu entorn d’amistats, familiars i companys de feina o d’oci totes 
aquelles actituds i conductes que legitimen, banalitzen o que directament 
constitueixen violència sexual. 
 
I, en segon lloc, els feminismes han exigit que es faci efectiva la diligència deguda 
dels poders públics i que s’erradiqui tota forma de violència institucional. Una 
responsabilitat que abasta tant les polítiques de prevenció com les de reparació, les 
quals han d’estar suficientment dotades de recursos econòmics i requereixen la 
màxima col·laboració i cooperació interinstitucional i intersectorial.  
 
Aquest és el compromís que refermem totes les institucions polítiques del país. Un 
compromís amb la garantia de tots els drets que es veuen vulnerats amb les 
violències sexuals: des del dret a la seguretat, al dret a la integritat física i 
psicològica, passant pel dret a la salut, el dret a l’educació o el dret a la participació 
social i política. En definitiva, un compromís amb la llibertat de les dones que ens ha 
de fer també una societat més lliure 
 
 
Desprès de realitzar l’acte previ de reconeixement de serveis prestats - jubilació - del 
subaltern, Francesc Luque, un cop oberta la sessió, el president la declara pública i 
la secretària comprova l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que 
pugui iniciar-se, i, atès que és així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
 



 

 

 
Punt 3r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
La Sra. Pertret, manifesta que en el punt 16è de l’acta anterior no consta la seva 
queixa sobre que cap membre del govern del Consell Comarcal del Baix Ebre va 
anar en representació del consell a la Jornada de Memòria Democràtica, i que a més 
demanava al govern del Consell Comarcal del Baix Ebre que es tracte a tots els 
pobles de la comarca per igual independentment del color del govern municipal. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, pel fet que s’ha 
distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 
consellers comarcals presents, l’acta 09/2022 de la sessió ordinària de data 28 
d’octubre de 2022. 
 
Punt 4rt.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2022-0387  

SIA 2165410 -- Expedient 1171/2022 -- B82573338 RV 
HOTELS TURISTICS,S.L.U. -- PROCEDIMENT RENOVACIO 
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - HOTEL 
AMETLLA DE MAR -- 1171/2022 

RP 2022-0386  

SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -- 
Expedient 684/2022 -- G43308345 GRUP D'ESPLAI 
BLANQUERNA -- GESTIÓ INTEGRAL PROJECTE SOSTRE 360º 
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL I COMUNITÀRIA D’ATENCIÓ 
SOCIAL A JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT -- 684/2022 

RP 2022-0385  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1182/2022 -- Contractació Tècnic/a Atenció a 
Persones sense Llar -- 1182/2022 

RP 2022-0384  

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1211/2022 -- 
Contractació temporal psicòleg per a la ICIF (substitució 
permís maternitat Gemma March) -- 1211/2022 

RP 2022-0383  

SIA 2165366 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1236/2022 -- 
47820484B INES SOLE VERICAT -- INES SOLE VERICAT. 
REINCORPORACIO A JORNADA COMPLETA -- 1236/2022 

RP 2022-0382 

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1218/2022 -- 
Contractació treballadora familiar substitució baixa IT M. 
Jesús Cervera Blanch -- 1218/2022 

RP 2022-0381  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 752/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball treballador/a familiar. Juliol 2022 -- 752/2022 

RP 2022-0380 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 1208/2022 -- Contractació xofer transport 
adaptat Substitució vacances Josep Tomas i Arturo Royo -- 1208/2022 

RP 2022-0378 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 753/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball xofer transport adaptat. Juliol 2022 -- 753/2022 

RP 2022-0379 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 819/2022 -- 
Múltiples interessats -- BORSA TECNIC HABITATGE -- 819/2022 

RP 2022-0377  

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1074/2022 -
- Múltiples interessats -- BAIXES i ALTES PER TRASLLAT 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2022-2023 -- 1074/2022 



 

 

RP 2022-0375 
SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1173/2022 -
- AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 2a adjudicació -- 1173/2022 

RP 2022-0376 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1026/2022 -
- Múltiples interessats -- AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR, 1a adjudicació -- Revisions 1026/2022 

RP 2022-0374 

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1204/2022 -- 
Contractació personal administratiu de suport a Tresoreria i 
Recursos Humans, acumulació de tasques 6 mesos. -- 1204/2022 

RP 2022-0372  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 751/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball psicòleg/òloga. Juliol 2022 -- 751/2022 

RP 2022-0373  

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1174/2022 -- 
Contractació tècnic/a Arxiu Històric Comarcal del Baix Ebre-
Andrea Bel Arasa (Novembre 2022) -- 1174/2022 

RP 2022-0371 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 980/2022 -- 
BONIFICACIONS TRANSPORT NO OBLIGATORI, CURS 22-23  980/2022 

RP 2022-0370 

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 756/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball de tècnic/a per atenció a persones sense llar. Juliol 
2022 -- 756/2022 

RP 2022-0369 

SIA 2126658 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 185/2022 -- 
78576302E ARTURO ANGEL ROYO PORCAR -- ARTURO 
ROYO PORCAR.  REVISIÓ DE COMPLEMENT ESPECIFIC -- 185/2022 

RP 2022-0368  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 755/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball de tècnic/a per atenció a joves en situació de 
vulnerabilitat. Juliol 2022 -- 755/2022 

RP 2022-0367 

SIA 2165362 -- 110 PERSONAL -- Expedient 833/2021 -- 
19010508L ANA MARIA BALLESTA OCHANDO -- 
REincorporació de l'excedència voluntària Ana Maria 
Ballesta Ochando -- 833/2021 

RP 2022-0366  

Expedient 2546/2017 -- 40920280Z REGINA RIUS MAURI -- 
Contractació treballadora familiar procedent borsa de 
treball Regina Rius Mauri -- 2546/2017 

RP 2022-0365 

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1074/2022 -
- Múltiples interessats -- BAIXES i ALTES PER TRASLLAT 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2022-2023 -- 1074/2022 

RP 2022-0364  

SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -- 
Expedient 227/2022 -- CENTRAL DE COMPRES ACM. EQUIP 
INFORMÀTIC. VIDEOCONFERÈNCIA. -- 227/2022 

RP 2022-0363 

SIA 2165410 -- Expedient 1156/2022 -- P4301300B 
Ajuntament Ametlla de Mar -- PROCEDIMENT 
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO 
CISTERNA - Autoritzacio abocament aigües residuals EDAR 
P.I. LES CREUETES -- 1156/2022 

RP 2022-0362  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 752/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball treballador/a familiar. Juliol 2022 -- 752/2022 

RP 2022-0361  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 748/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball Treballador-a social Ebasp-SIs juliol 2022 -- 748/2022 



 

 

RP 2022-0360  

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 818/2022 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TECNIC/A ARXIU JULIOL 
2022 -- 818/2022 

RP 2022-0359  

SIA 2809158 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1132/2022 -- 
40910699R Natividad Casanova Navarro -- Jubilació 
treballadora familiar Natividad Casanova Navarro 08-11-
2022 -- 1132/2022 

RP 2022-0358  
SIA 2126767 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1145/2022 -- 
Cost efectiu dels serveis 2021 -- 1145/2022 

RP 2022-0357  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 750/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa treball 
educador-a social. Juliol 2022 -- 750/2022 

RP 2022-0356 

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
959/2022 -- PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ JOVES 
TUTELATS I EXTUTELATS ANY 2022 -- assignació tasques 
Cristina Giron Carrillo. 959/2022 

RP 2022-0355  

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1097/2022 -- contractació Empar Torres i Irene Calvet, 
interinitat fins cobrir places vacants -- assignació Projecte 
Treball a les Comarques_Convocatòria 2022-2023_Execució 
-- 1097/2022 

RP 2022-0354  

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1097/2022 -- adscripció tasques Projecte Treball a les 
Comarques_Convocatòria 2022-2023 1097/2022 

RP 2022-0353  

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1097/2022 -- Projecte Treball a les 
Comarques_Convocatòria 2022-2023_Execució -- 1097/2022 

RP 2022-0352  

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 
1097/2022 -- Projecte Treball a les 
Comarques_Convocatòria 2022-2023_Execució -- 1097/2022 

RP 2022-0351  

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1074/2022 -
- Múltiples interessats -- BAIXES i ALTES PER TRASLLAT 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2022-2023 -- 1074/2022 

RP 2022-0350  

SIA 2126660 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 754/2022 -- Múltiples interessats -- Borsa de 
treball acompanyant transport adaptat. Juliol 2022 -- 754/2022 

RP 2022-0349  

SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 1075/2022 -
- Múltiples interessats -- COMPACTACIONS AJUTS 
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2022-2023 -- 1075/2022 

RP 2022-0348  

SIA 2126638 -- 010 PRESIDENCIA -- Expedient 840/2022 -- 
Q4368003B CENTRO ASOCIADO DE TORTOSA DE LA 
UNIVERS -- S UBVENCIÓ DIRECTA UNED SENIOR 22 -- 840/2022 

RP 2022-0347  

SIA 2165353 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1036/2022 -- 
Gratificacions per treballs tècnics realitzats en altres 
administracions -- 1036/2022 



 

 

 

RP 2022-0345 

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

RP 2022-0346  
SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 272/2022 
-- PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2022 -- 272/2022 

RP 2022-0344  

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

RP 2022-0343  

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

 

 
Punt 5è.- Expedient 1243/2022. Aprovació, si s’escau, del cost de la gestió de 
residus per a l’exercici 2023. 
 
El Sr. Andreu Curto, conseller del grup comarcal de Junts, exposa que van votar en 
contra a la Junta del COPATE per buscar mesures que no incrementes la despesa, sí 
que veiem que s’estan prenent mesures però que les mateixes arriben tard. 
 
Sr. Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre, exposa diverses 
mesures que s’han realitzat i que s’estan realitzant per tal d’evitar l’increment de 
despesa. 
 
Un cop feta aquesta aportació les consellers i consellers comarcals voten la proposta 
següent: 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels 
ajuntaments de la comarca en matèria de residus. El conveni signat per regular la 
delegació de competències disposa que aquest document es completarà cada any 
amb un annex que definirà exactament les prestacions objecte de les competències 
delegades i el seu cost. 
 
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 traslladat al Consell Comarcal del Baix Ebre el cost aplicable a partir 
del proper dia 1 de gener de 2023. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació 
ordinària i, amb els vots a favor dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, els 3 del 
grup comarcal del PSC, els 2 del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre i el del 
membre de Ciutadans, i amb el vot en contra dels 7 membres presents del grup 
comarcal de Junts, 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 per a l’exercici 2023 i fins que s’acordi 
una modificació dels mateixos, d’acord amb el següent resum: 
 



 

 

 SERVEIS INVERSIONS 
TRACTAMENT  I 

ALTRES TOTAL 

Aldea, L 
                  
148.595,43 €  

               
54.386,11 €        156.882,15 €        359.863,70 €  

Aldover 
                     
23.470,89 €  

                 
6.887,60 €          21.498,85 €           51.857,34 €  

Alfara 
                     
14.390,26 €  

                 
4.656,23 €          10.599,26 €           29.645,75 €  

Ametlla, L' 
                  
460.328,30 €  

            
117.092,07 €        456.959,46 €     1.034.379,83 €  

Ampolla, L' 
                  
347.741,69 €  

               
60.259,68 €        242.127,01 €        650.128,38 €  

Benifallet 
                     
22.166,85 €  

                 
9.487,52 €          21.387,80 €           53.042,17 €  

Camarles 
                  
135.972,48 €  

               
32.723,75 €        133.831,83 €        302.528,05 €  

Paüls 
                     
16.584,37 €  

                 
5.877,97 €          12.355,13 €           34.817,47 €  

Perelló, El 
                  
157.181,20 €  

               
37.349,13 €        131.000,71 €        325.531,04 €  

Roquetes 
                  
348.588,61 €  

               
78.558,31 €        276.303,82 €        703.450,73 €  

Tivenys 
                     
30.897,91 €  

                 
8.774,69 €          30.978,73 €           70.651,33 €  

Xerta 
                     
42.764,36 €  

               
11.714,21 €          48.891,37 €        103.369,93 €  

Deltebre 
                                    
-   €  

                              
-   €        685.453,79 €        685.453,79 €  

Tortosa 
                  
148.925,46 €  

                              
-   €    1.539.965,60 €     1.688.891,06 €  

TOTAL 1.897.607,80 € 427.767,28 €   3.768.235,51 €     6.093.610,58 €  
 
 
Segon- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, 
trametre per a la seva signatura el document que recull el detall i l’import dels serveis a 
prestar a cada municipi i facultar la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre 
per a la signatura de tots els documents necessari per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
Punt 6è.- Expedient 1260/2022. Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a l’execució de les obres de “Sanejament i depuració 
dels nuclis d’Aldover i Xerta. 
 
I. L’ACA, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de mesures administratives, 
fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes d’acord amb els articles 4 i 8 del TRLMAC 
les funcions i competències relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, 
l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de 
Catalunya, l’ordenació del servei de sanejament, l’acció concertada de les actuacions 
de les administracions competents en matèria de sanejament l’administració i la 
distribució dels recursos econòmics que li atribueix el TRLMAC.. 
 
 
 



 

 

II. El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 26 de maig de 
2017, va acordar l’acceptació de la delegació, aprovada pels Ajuntaments d’Aldover i 
Xerta, de les seves 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), 
 
III. L’actuació «Sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM 
Xerta)»  resta inclosa en el Programa de mesures del Pla Hidrològic de demarcació 
hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) aprovat per Reial Decret 1/2016, de 8 de gener. El codi 
associat que tindrà assignat en el tercer cicle de la planificació és el C2.002. 
 
IV. La instal·lació objecte del present Conveni, té caràcter d’infraestructura de 
sanejament en alta. L’objectiu principal de la planificació és que, un cop executades 
les infraestructures de sanejament, aquestes es posin en funcionament per aconseguir 
la seva finalitat de millora del medi hídric. El procés de redacció del projecte 
constructiu ha comptat amb la supervisió de l’ACA, que també supervisarà l’execució 
de l’obra. Així doncs, la infraestructura objecte del present conveni s’ha dissenyat i 
executat en les mateixes condicions que les desenvolupades per l’ACA en quant a les 
garanties de funcionalitat i d’adequació de l’abocament d’aigua tractada al medi 
receptor.  
 
V. De conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (en 
endavant LRJPAPC) i dels articles 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), ambdues parts han considerat la 
necessitat de la signatura d’un conveni de col.laboració que reguli les condicions per 
les quals s’efectuarà el finançament de la inversió corresponent a l’execució de 
l’actuació «Sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM 
Xerta). 
 
VI.- Amb data 21 de novembre de 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua ha tramés la 
proposta de conveni de col.laboració. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa de Gestió Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària 
i, amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució de les 
obres de “Sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM 
Xerta)”, CV22000906, que tot seguit s’adjunta. 
 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
Punt 7è.- Expedient 1207/2022. Aprovació, si s’escau, del Conveni de 
col·laboració a signar amb la Diputació de Tarragona per a la implementació de 
l’administració digital als municipis, any 2022. 
 
La Diputació de Tarragona ha desenvolupat una plataforma de serveis digitals 
(ACTIO) destinada als ens locals de la demarcació, que pretén posar a la seva 
disposició un instrument que inclou l'estandarització dels procediments administratius 
dels ens locals, així com aquelles altres aplicacions que faciliten la tramitació 



 

 

electrònica i, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal, ofereix l’assessorament i 
l’assistència necessària als ens locals. 
 
El consell comarcal del Baix Ebre presta serveis de proximitat als ens locals en 
matèria de suport informàtic. 
 
Un dels reptes de les administracions públiques amb la posta en marxa dels serveis 
d’administració electrònica és la protecció de la informació i dels serveis que es 
presten, davant dels riscos provinents per amenaces malintencionades o il·lícites, bé 
degut a errades o accidents o per atacs o ciberamenaces. 
 
Al 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els 
consells comarcals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès 
per tal d’iniciar els treballs per a la implementació de l’Esquema Nacional de 
Seguretat als municipis que utilitzen la plataforma ACTIO. Aquest conveni va ser 
prorrogat per les circumstàncies derivades del confinament provocat per la COVID-
19, i va finalitzar la seva vigència a finals del mes de juny de 2021. 
 
Posteriorment, al 2022, es va signar un nou conveni de col·laboració per part de les 
mateixes administracions per continuar treballant en els treballs iniciats i ampliar la 
cobertura dels serveis per als municipis que no disposen de la Plataforma ACTIO, i 
independentment de l’eina de tramitació electrònica que utilitzin. La vigència 
improrrogable d'aquest Conveni va finalitzar el 15 de setembre de 2022. 
 
A principis de maig de 2022, es va aprovar el Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, 
pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat que substitueix el Reial Decret 
3/2010, de 8 de gener. Aquest nou Reial Decret 311/ 2022 suposa una actualització 
legislativa tenint en compte les noves normatives d’administració ( llei 39/ 2015) i la 
nova normativa de protecció de dades personals. 
 
Aquesta actualització normativa requereix també una actualització dels treballs ja 
realitzats en els anys anteriors per part dels consells comarcals, a fi que els treballs 
d’adequació a l’ENS es revisin, si s’escau, i s’adaptin a la nova normativa. 
 
Per assegurar l’èxit del projecte i garantir el desplegament de l’administració digital 
als ens locals de fins a 20.000 habitants, la Diputació de Tarragona i els consells 
comarcals tenen la voluntat d’establir una col·laboració en aquesta matèria. 
 
L’article 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector 
públic regula la figura del conveni, i forma específica el conveni interadministratiu i, 
com a primer pas d’aquesta col·laboració interadministrativa, per tot el que s’ha 
exposat i amb la finalitat de concretar aquesta col·laboració, les parts acorden 
subscriure el corresponent conveni de col.laboració. 
 
La Diputació de Tarragona pretén finançar el cost de les actuacions objecte de 
col·laboració mitjançant una aportació econòmica al Consell Comarcal del Baix Ebre 
per import de 26.400,00 euros 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa comarcal de governació i hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, 
per unanimitat dels 24 consellers presents, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni a signar entre la Diputació de Tarragona i els consells 
comarcals per a la implementació de l'administració digital als municipis, que consta 
a l'expedient i s'annexa. 



 

 

 
Segon. Traslladar a la Diputació de Tarragona l’acord adoptat i facultar al President 
del Consell per a la signatura d’aquest document i la resta que siguin necessaris per 
a l’efectivitat de l’acord. 
 
Punt 8è.- Expedient 1196/2022. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores 
de la formació d’una borsa de treball de titulats/ titulades en dret. 
 
El coordinador de serveis socials ha informat Que el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
han signat el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat 
 
Que el Contracte programa incorpora les següents fitxes amb dotació de personal: 
Fitxa 01 
– Jurista-Ebasp 
 
La secretària ha informat sobre legalitat i procediment i ha fet constar que el 
Contracte Programa esmentat preveu que l’ens titular de l’ABSS ha de dur a terme el 
suport tècnic mitjançant la contractació de personal propi o extern titulat en dret i que 
els titulats i titulades en dret han de dur a terme tasques d’orientació jurídica general 
als professionals dels EBAS i tasques d’anàlisi jurídica, i han de proposar accions 
que es puguin dur a terme en relació amb els casos que atenguin els professionals 
dels EBAS i l’atenció directa a les persones i famílies segons el que s’estableixi al 
seu pla d’atenció individual. Els seus àmbits de consulta poden ser, entre d’altres, 
l’assessorament en qüestió de deutes, multes, embargaments i desnonaments; 
l’assessorament en termes de dret de família, o l’assessorament en situacions de 
victimologia, independentment del seu caràcter 
 
En l’actualitat no es disposa de borsa de treball amb aquest perfil, per la qual cosa 
els tècnics han elaborat unes Bases per la selecció de personal que es pugui 
incorporar en el moment que es produeixi la necessitat d’implementar aquest nou 
servei o també si es produeix alguna situació de necessitat de cobertura amb reserva 
de lloc de personal. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb 
unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar les Bases reguladores de les proves selectives per a la formació 
d’una borsa de treball de d’empleats públics de TITULAT/ADADA EN DRET DE 
SUPORT TÈCNIC A L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA- 
FUNCIONARI INTERÍ O CONTRACTE LABORAL D’INTERINATGE- DEL BAIX 
EBRE, que s’adjunten. 

SEGON. Que la Presidència convoqui les proves, comunicant-ho a als Organismes 
corresponents que han de formar part del Tribunal a l'efecte de que designin les 
persones membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida convocatòria. 

 
TERCER. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives a 
la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal, en el Butlletí Oficial de la Província, i 
un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sent la data d'aquest 
anunci la que servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies. 



 

 

 
Punt 9è.- Expedient 103/2022. Donar compte del PMP i informe de morositat 3R 
trimestre. 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
D’acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, emeto el següent informe, 

 
ANTECEDENTS 
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració 
d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 

 
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels 
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 

 
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al 
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en 
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini.  
 
L'informe trimestral contemplarà la totalitat dels pagaments realitzats en el 3r trimestre de 
2022 i, a totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament a final del 
mateix. 

 
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació, 
aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la CCAA. 
QUART. Legislació aplicable  
 

- La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
A la vista d'això, emeto el següent  
 

INFORME 
 

PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual 
s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini. 

 
L'Informe trimestral contempla la següent informació: 
 

a. Pagaments realitzats en el trimestre. 

b. Interessos de demora pagats en el trimestre. 

c. Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre. 



 

 

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

 

a) Pagaments Realitzats en el Període 
 

Nombre 

pagaments
Import Total

Nombre 

pagaments
Import Total

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre 57,64 195 437.163,66 95 353.938,90

09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L. 24,46 80 57.359,35 0 0,00

09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 26,08 4 1.457,60 0 0,00

09-00-392-CC-000 C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) 88,21 113 127.062,28 256 2.275.621,67

Codi Entitat Entitat

Pagaments realitzats en el període

Període 

Mig

Pagaments dintre del 

període legal

Pagaments fora del    

període legal

 
 
 
 
 
 
 

b) Interessos de demora Pagats en el Període: 
 

Nombre 

operacions
Import Total

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre 0 0,00

09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L. 0 0,00

09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 0 0,00

09-00-392-CC-000 C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) 0 0,00

Codi Entitat Entitat

Interessos de demora pagats 

dintre del període

 
 

c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del    Període: 
 

Nombre 

operacions
Import Total

Nombre 

operacions
Import Total

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre 44,14 80 714.989,37 7 367.714,64

09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L. 14,76 23 9.203,79 0 0,00

09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 2,00 1 5,18 0 0,00

09-00-392-CC-000 C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) 55,86 206 1.681.333,07 20 747.148,26

Codi Entitat Entitat

Factures o documents justificatius pendents pagament al final del període

Període Mig 

Pendent 

Pagament           

( PMPP ) ( dies )

Dins període legal de 

pagament a final de període

Fora període legal de 

pagament a final del període

 
 

d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de 
pagament trimestral a proveïdors 
 

Períodes de PMP                  

inclosos
PMP ( dies )

tercer trimestre 2022 53,45  
 

Codi Entitat Entitat

Rati 

operacions 

pagades

Rati 

operacions 

pendent de 

pagament

Període mig 

de pagament 

trimestral

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre 53,03 19,48 36,96

09-00-392-CC-000 C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) 75,49 41,92 59,04  
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIONS: 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre amb un PMP de 36,96 dies i el Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre ( COPATE ) amb un PMP de 59,04 dies, no compleixen 
amb el període màxim que fixa la normativa sobre la morositat de 30 dies des de la data de 
conformitat de les factures. Per tal d’esmenar aquest incompliment s’haurà de realitzar una 
actualització del pla de tresoreria i reduir el termini de pagament a proveïdors d’acord amb 
l’establert en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials 
 

 
Punt 10è.- Expedient 104/2022.Donar compte de la Informació execució 
trimestral . 3R TRIMESTRE 2022. 
 

Informe de subministrament d¹informació trimestral corresponent al tercer trimestre del 
2022 

 

1. ANTECEDENTS 
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les  obligacions 
de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l'any s'ha de trametre la  informació que es relaciona 
a l'article 16 de la mateixa Ordre. 
 
Per part de l'lGAE s'ha classificat la societat Baix Ebre Innova, SL com a 
administració pública, per tant s'ha afegit la societat al perímetre de consolidació a 
efectes d'estabilitat. 
 
També s’ha afegit el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per 
estar adscrit al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Tercers acord de la Junta General, el 30 de desembre de 2021, el COPATE s'adscriu 
el Consorci al Consell Comarcal del Baix Ebre, a partir de l'1 de gener del 2022. 
 

2. FONAMENTS DE DRET 
 

▪ Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 

• Llei Orgànica 2/2012,de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 

Financera (LOEPSF) 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials. 
 

3. INFORME 
 
L'article 16 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix     que abans de 
l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació 
relativa: 



 

 

 

- a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l'exercici, a les obligacions de tercers vençudes, 
líquides, exigibles, no imputades a pressupost,  

- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 
pagar, 

-- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 

- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute  

- a informació relativa a la plantilla de personal. 
 
Perímetre de consolidació 
 
La informació d’aquest informe correspon als següents ens: 
 
Consell Comarcal del Baix Ebre (ens matriu) 
Baix Ebre Innova, SL (societat de capital íntegre de l’entitat local) 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 
 
Aquest informe s'emet amb la informació disponible a 31 de març de 2022. La 
informació corresponent al Consell Comarcal del Baix Ebre i del Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià s’ha extret de les dades que consten en 
aquesta intervenció, la informació de Baix Ebre Innova, SL  es la facilitada per la 
societat. 
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
3.1. Personal 
A data 30/09/2022 el Consell Comarcal del Baix Ebre,  la societat mercantil 
classificada com a administració pública i els consorcis adscrits, tenen les plantilles 
de personal d'acord amb la següent distribució : 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. DOTACIÓ DE PLANTILLES I RETRIBUCIONS 3r. Trimestre 2022

Sector: Resto sectors

Numero de 

efectivos Incentivos al Planes de  Total Assistencias

rendimiento Pensiones retribuciones Órganos Gobierno

   Organos de Gobierno 25 32.946,50 32.946,50 81.875,00

   Personal Directivo 0,00

   Personal eventual 2 57.158,60 57.158,60

   Funcionarios de carrera 16 158.810,85 195.693,61 350,00 354.854,46

   Funcionarios interinos 4 31.107,30 32.298,68 63.405,98

   Laboral fijo 16 200.093,33 400,00 200.493,33

   Laboral temporal 69 841.769,99 841.769,99

   Otro personal 4 24.825,25 24.825,25

Total 1.575.454,11 81.875,00

Gastos Comunes sin distribuir por gupos

Concepto Importe

   Accion social

   Seguridad Social 487.630,40

Otros gastos art. 16 12.610,59

Total gastos comunes 500.240,99

Grupo de personal

Créditos iniciales port tipos de personal (artículos; 10,11,12,13,14,15)

Basicas Complementarias

 
 



 

 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. DOTACIÓ DE PLANTILLES I RETRIBUCIONS 3r. Trimestre 2022

Sector: Serveis socials

Numero de 

efectivos Incentivos al Planes de  Total

rendimiento Pensiones retribuciones

   Organos de Gobierno 0,00

   Personal Directivo 0,00

   Personal eventual 0,00

   Funcionarios de carrera 1 7.557,56 9.490,31 17.047,87

   Funcionarios interinos 0,00

   Laboral fijo 45 635.033,48 100,00 635.133,48

   Laboral temporal 75 929.348,43 929.348,43

   Otro personal 0,00 0,00

Total 1.581.529,78

Gastos Comunes sin distribuir por gupos

Concepto Importe

   Accion social 0,00

   Seguridad Social 572.664,86

Otros gastos art. 16

Total gastos comunes 572.664,86

Grupo de personal

Créditos iniciales port tipos de personal (artículos; 10,11,12,13,14,15)

Basicas Complementarias

 
 
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ. DOTACIÓ DE PLANTILLES I RETRIBUCIONS 3r. Trimestre 2022

Sector: Resto sectors

Numero de 

efectivos Incentivos al Planes de  Total

rendimiento Pensiones retribuciones

   Organos de Gobierno 0,00

   Personal Directivo 0,00

   Personal eventual 0,00

   Funcionarios de carrera 0,00

   Funcionarios interinos 0,00

   Laboral fijo 0,00

   Laboral temporal 5 78.208,94 78.208,94

   Otro personal 1 1.800,00 1.800,00

Total 6 80.008,94 80.008,94

Gastos Comunes sin distribuir por gupos

Concepto Importe

   Accion social

   Seguridad Social 25.343,51

Otros gastos art. 16 768,22

Total gastos comunes 26.111,73

Grupo de personal

Créditos iniciales port tipos de personal (artículos; 10,11,12,13,14,15)

Basicas Complementarias

 
 
Les variacions de personal produïdes en aquest trimestre, són les següents: 



 

 

 
Ens Altes Baixes Motiu  

Consell Comarcal del Baix 
Ebre 
 
 
 
 
  

16 11 Altes: 
 - interinitat: 
 - circumstàncies producció 
 - durada det (millora ocup.)                
 - inefinit 
 - funcionari interí                   
 - fix-discontinu: 
  

Baixes: 
- fi contracte 
- excedència 
- baixa voluntària 
- acomiadament   

 
3 
6 
1 
1 

     1 
4 
 
 

9 
1 
0 

     1 
 
 
 
 

Consorci per al 
Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià 
 
 
 
  

2 1 Altes: 
- interinitat 
- pràctiques acadèmiques 

 
Baixes: 

- fi pràctiques acadèmiques     1        
  

 
1 
1 
 
 

Baix Ebre Innova, SL 
  

0 0   

Consorci Polítiques  
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre 
 
 
 
 
  

0 4 Altes: 
 - interinitat:  
 - circumstàncies producció 
 - indefinit                
 - pràctiques                      
  

Baixes: 
- fi contracte 
- excedència 
- baixa voluntària    

 
0 
0 
0 
0 
 
 

4 
0 
0 

 
 

 
 
3.2. Indicadors pressupostaris 
 
3.2.1. L’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al final del tercer trimestre 
del 2022 és el que es detalla a continuació: 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

Pressupost inicial d’ingressos:  21.492.512,68 

Modificacions d’ingressos:  3.603.051,11 

Pressupost definitiu d’ingressos:  25.095.563,79 

Drets reconeguts nets: 10.829.750,80 

Recaptació neta:  8.165.603,26 

Drets pendents de cobrament:  2.664.147,54 

    

2. Exercicis tancats :   

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 5.678.544,84 



 

 

Baixes: 30.524,17 

Recaptació: 3.438.840,60 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 2.209.180,07 

    

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 4.873.327,61 

 

BAIX EBRE INNOVA, S.L.  

Pressupost inicial d’ingressos:  237.568,06 

Modificacions d’ingressos:  0,00 

Pressupost definitiu d’ingressos:  237.568,06 

Drets reconeguts nets: 325.232,76 

Recaptació neta:  214.466,26 

Drets pendents de cobrament:  110.766,50 

 

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 

Pressupost inicial d’ingressos:  197.500,91 

Modificacions d’ingressos:  71.900,00 

Pressupost definitiu d’ingressos:  269.400,91 

Drets reconeguts nets: 98.576,03 

Recaptació neta:  
93.953,27 

  

Drets pendents de cobrament:  4.622,76 

    

2. Exercicis tancats :   

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 46.335,89 

Baixes: 0,00 

Recaptació: 31.926,05 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 14.409,84 

    

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 19.032,60 

 
COPATE 

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial d’ingressos: 16.622.332,60 

Modificacions d’ingressos: 1.719.480,29 

Pressupost definitiu d’ingressos: 18.341.812,89 

Drets reconeguts: 9.294.092,24 

Recaptació neta: 5.784.864,26 

Drets pendents de cobrament: 3.509.227,98 

    

2. Exercicis tancats :   

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 4.350.965,41 

Baixes: 2.951,41 

Recaptació: 3.888.981,13 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 459.032,87 

    

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 3.509.227,98 

 

Les execucions dels pressupost d’ingressos del grup del Consell Comarcal del Baix Ebre han 
estat: 
 



 

 

RESUM EXECUCIÓ INGRESSOS 

Ens Pres. corrent Pres. tancats 

CCBE 43,15% 60,56% 

Baix Ebre Innova, SL 136,90%   

Consorci BEMO 36,59% 68,90% 

COPATE 50,67% 89,38% 

TOTAL 46,91%  
 
 
La baixa execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre es degut a 
que els ingressos procedents de transferències  són convenis amb la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Tarragona els quals no s’han percebut part dels ingressos 
corresponents i el capítol 9 passius financers són previsions de préstecs que no s’han 
executat. A la data de l’informe està pendent, el contracte programa de Departament 
d’Igualtat i Feminismes i s’ha rebut parcialment  
 
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià  presenta una execució 
d’ingressos del 36.59 % atès que els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya es 
liquiden per mesos un cop justificat la despesa corrent i el conveni amb Diputació de 
Tarragona que es justifica a finals de l’exercici. 
 
Pel que fa a l’execució de Baix Ebre Innova, S.L. sobrepassa la total execució dels ingressos 
inicialment previstos degut a s’han comptabilitzat tres partides noves, corresponents a 
subvencions de diferents programes i que no estaven previstos en el pressupost inicial. 
Concretament, la subvenció de la formació Dual, la corresponent al programa singulars, i 
finalment, una partida que fa referència la formació bonificada. 
 
La baixa execució del pressupost d’ingressos del COPATE es degut a que els ingressos 
comptabilitzats només corresponen a les liquidacions efectuades per la gestió i tractament de 
residus de gener a agost. No s’han rebut o resolt cap de les subvencions previstes. 
 
Tots aquestes execucions suposen en termes consolidats un 50,67 % per baix del que seria 
desitjable per a l’execució trimestral 
 
3.2.2. L’execució del pressupost de despeses, en termes acumulats, al final del tercer 
trimestre del 2022 és el que es detalla a continuació: 
 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE  

Pressupost inicial de despeses:  21.492.512,68 

Modificacions de despeses:  3.603.051,11 

Pressupost definitiu de despeses: 25.095.563,79 

Obligacions reconegudes:  12.289.022,03 

Despeses pagades:  10.567.477,24 

Obligacions pendents de pagament:  1.721.544,79 

    

2. Exercicis tancats :   
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 2.232.996,74 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00 

Pagaments realitzats: 2.140.435,25 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de 
l’exercici: 92.561,49 

    

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1.814.106,28 

 

BAIX EBRE INNOVA, S.L.  



 

 

Pressupost inicial de despeses:  237.568,06 

Modificacions de despeses:  0,00 

Pressupost definitiu de despeses: 237.568,06 

Obligacions reconegudes:  221.766,04 

Despeses pagades:  216.216,14 

Obligacions pendents de pagament:  5.549,90 

 
 

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ  

Pressupost inicial de despeses:  197.500,91 

Modificacions de despeses:  71.900,00 

Pressupost definitiu de despeses: 269.400,91 

Obligacions reconegudes:  129.145,20 

Despeses pagades:  126.036,46 

Obligacions pendents de pagament:  3.108,74 

    

2. Exercicis tancats :   
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 8.223,14 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00 

Pagaments realitzats: 8.223,14 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de 
l’exercici: 0,00 

    

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 3.108,74 

 

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial de despeses: 16.622.332,60 

Modificacions de despeses: 1.719.479,69 

Pressupost definitiu de despeses: 18.341.812,29 

Obligacions reconegudes: 9.350.479,17 

Despeses ordenades: 7.455.926,65 

Pagaments realitzats: 7.455.926,65 

Obligacions pendents de pagament: 1.894.552,52 

    

2.  Exercicis tancats :   

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici: 

2.333.279,68 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0 

Pagaments realitzats: 2.171.510,26 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de 
l’exercici: 

161.769,42 

    

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:      2.056.321,94 

 
L’execució de les despeses compromeses són les següents: 

RESUM EXECUCIÓ DESPESES 

Ens Pres. corrent Pres. tancats 

CCBE 48,97% 95,85% 

Baix Ebre Innova, SL 93,35%   

Consorci BEMO 47,94% 100,00% 

COPATE 50,98% 93,07% 

TOTAL 49,97%  
 



 

 

 
La baixa execució del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Baix Ebre es degut 
principalment a la manca d’execució de les despeses imputades del capítol 6 d’inversions, i 
les transferències corrents que corresponen a dos cursos escolars i fins ara només s’ha 
reconegut despeses del curs 2021-2022. La resta d’execució de despeses es troba dintre de 
la previsió realitzada en el pressupost. 
 
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià s’ha executat en un 47,94 % 
degut a la incorporació de les actuacions per al desenvolupament de l’estratègia que estan 
adjudicades i sense reconeixement de les obligacions.. 
 
Baix Ebre Innova, S.L. ha executat un 93,35 % degut a l’augment de les activitats de formació 
i per baix de l’execució d’ingressos, amb la qual cosa podem preveure un tancament de 
l’exercici favorable. 
 
L’execució de les despeses compromeses del pressupost de despeses del COPATE és de 
50,98 % de l’exercici corrent i 93,07% d’exercicis tancats i estan en correlació amb els 
ingressos. 
3.2.3 La situació de la tresoreria al final del tercer trimestre del 2022 és la següent: 
 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 

 
 
 
La utilització de la pòlissa és necessària per al compliment del PMP i aquest trimestre no hem 
tornat a  aconseguit arribar a l’objectiu fixat per la normativa del màxim de 30 dies degut a 
l’endarreriment en la tramitació de les factures a conseqüència de la implantació dels nous 
sistemes de control i fiscalització que han tret a la llum la manca de contractes i tramitació 
administrativa correcta de moltes despeses. 



 

 

 
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 

 
 
La tresoreria de l’exercici, ha estat suficient per fer front als pagaments mensuals. 
 
CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE 
 

 
 
 
La pòlissa concertada és insuficient per fer front als pagaments en regularitat i no es compleix 
amb la normativa del PMP. Els ingressos que han de finançar les despeses no tenen un flux 
regular i el fet d’haver de pagar el cànon dins del final de cada trimestre suposa la paralització 
de pagaments a proveïdors per poder fer front a aquesta despesa que s’ha de satisfer sense 
haver cobrat res dels municipis als que s’ha liquidat. 
 
 
3.3. Morositat 
 
Els períodes mitjos dels pagaments del període són els següents: 
 

Entitat 
Període Mitjà Pagament 

(PMP)(dies) 

 
Consell Comarcal del  Baix Ebre 57,64  

Baix Ebre Innova, S.L. 24,76  

C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 26,08  

C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) 88,21  

 



 

 

 

Període Mig de Pago Global a Proveïdores Trimestral 

Cm. Baix Ebre 53,45 

 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre i el COPATE no compleixen amb el termini establert per la 
llei encara que en el cas d’aquest darrer és un fet que es produeix de forma continuada sense 
perspectiva de solució, podem considerar-lo un fet molt greu i s’hauran d’aplicar mesures per 
poder reduir-lo i no perjudicar a la resta d’entitats que formen el grup. 
3.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del 
deute viu:  
 
3.4.1. D'acord amb les previsions de liquidació s'obté al tancament de l'exercici una capacitat 
de finançament.  
 
 
 
 
 

Entidad 
Ingreso 

no financiero 
Gasto 

no financiero  

Ajuste S. Europeo Cuentas 

Capac./Nec. 
Financ. Entidad Ajustes 

propia Entidad  

Ajustes por 
operaciones 

internas 

Cm. Baix Ebre 21.952.590,82 25.060.063,78 -858.214,58 0,00 -3.965.687,54 

COPATE 18.135.945,18 17.220.090,57 -441.203,83 0,00 474.650,78 

 
L’incompliment del Consell Comarcal es degut a la incorporació de romanents de l’exercici anterior 
més la previsió de la concertació d’una operació de crèdit per al finançament d’inversions 
 
3.4.2. Les dades d'endeutament es reflecteixen en els quadres següents: 
 
Dades a 30 de setembre de 2022 
 

Entidad 
Operacions de 

crèdit 
a C/T 

Operacions 
amb entitats 

de crèdit  

Total Deute viu 
PDE al 

final del període 

Cm. Baix Ebre 574.347,24 56.213,52 630.560,76 

C. Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) 658.492,78 0,00 658.492,78 

Total Corporació Local 1.232.840,02 56.213,52 1.289.053,54 

 
 
Previsions a 30 de setembre de 2022 i previsió dels propers 10 anys 
 
 

IMPORT 

CONCERTAT 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Préstec inversions 2007 ( LA CAIXA ) 150.253,02 10.016,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nou préstec CITBE 160.000,00 20.243,62 20.386,53 20.530,44 5.155,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstecs inversions 2021 834.638,66 0,00 0,00 0,00 104.329,83 83.519,81 83.519,81 83.519,81 83.519,81 83.519,81 83.519,81

30.260,49 20.386,53 20.530,44 109.485,04 83.519,81 83.519,81 83.519,81 83.519,81 83.519,81 83.519,81  



 

 

 
CONCLUSIONS 

 
El Consell Comarcal, en termes acumulats al tercer trimestre de 2022, es preveu que 
incompleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa al tancament de 
l’exercici. No obstant això, el compliment dels objectius dependrà del ritme d’execució de les 
inversions i actuacions finançades amb subvencions finalistes. 
 
La Corporació no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest incompliment és 
solament informatiu degut a la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2021 i 2022. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu del Consell Comarcal del Baix Ebre el nivell 
d’endeutament previst a 31 de desembre de 2022 considerant una total disposició de les 
pòlisses actuals i la concertació dels préstecs previstos en el pressupost s'estima del 16,70 %. 
 
No es compleix el període mig de pagament a proveïdors degut al PMP elevat del Consell i 
del COPATE 
 
L'execució dels pressupostos, a excepció de la societat, està per baix de les previsions 
definitives.  

 
 
Punt 11è.- Expedient 1238/2022. Aprovació si s’escau, de la Relació de Llocs de 
Treball per a l’exercici 2023. 
 
La gerent d’aquest Consell Comarcal ha elaborat una proposta de modificació de la 
Relació de Llocs de Treball per incorporar nous llocs derivats de noves necessitats 
legals i operatives i també l’amortització d’altres que han esdevingut inoperatius. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès la proposta de la Comissió Informativa de 
Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat dels 24 
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball d'aquest Consell 
Comarcal, amb les modificacions derivades de la negociació col·lectiva i dels 
informes adjuntats a l'expedient, i amb el contingut annex i complet que s’adjunta. 
 
SEGON. Publicar íntegrament la citada relació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
TERCER. Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma. 
 
QUART. Aquesta Relació de llocs de treball s’aprova amb efectes a partir del dia 
01.01.2023 Contra l’acord d’aprovació, que exhaureix la via administrativa, i conforme 
a les previsions de l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en el 
termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos, comptats a 
partir del dia següent al d’aquesta publicació. Tanmateix, es podrà interposar, si 
s’escau, qualsevol altre recurs que es consideri convenient i que legalment 
correspongui. La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si 
mateix, l’acció administrativa perquè l’acte administratiu sigui efectiu, llevat que així 
ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent 



 

 

 
Punt 12è.- Expedient 1237/2022. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost 
comarcal de l’exercici 2023, plantilla i documents annexos. 
 
Presenta el punt el Sr. Faura, President del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans que diu que votarà a 
favor del pressupost, i afegeix que vol felicitar als tècnics del consell per la tasca feta, 
així com també a vostè i al Conseller Gaseni, President de l’Àrea d’Hisenda i 
Governació per la facilitat que m’han donat en les aportacions que he realitzat a 
aquests pressupostos i als altres, facilitats que m’han donat en arribar a acords tot i 
les nostres diferències polítiques, cosa que és digne d’admirar i que tant de bo altres 
ajuntaments ho fessin igualment. 
 
Seguidament intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de 
l’Ebre que diu votaran a favor, i afegeix que vol felicitar a tots els tècnics de la casa 
per la feina que fan, en especial al personal de l’Àrea d’Intervenció i de Secretaria, i 
fer una menció especial a la Gerent per la feina imprescindible que realitza. El Sr. 
Poy, destaca la importància de la tasca que realitza el consell comarcal que te una 
rellevància molt important per a la població de la comarca. 
 
En tercer lloc intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC que diu 
votaran a favor del pressupost, perquè és molt important que s’aprovi per a la gent de 
la comarca, tot i que els hagués agradat que hi hagués més partida per a l’àrea 
d’atenció a les persones i urgències socials, però que esperen que compleixin la seva 
promesa de que al mes de març es pugui pujar les aportacions. 
 
Seguidament intervé el Sr. Andreu Curto, membre del grup comarcal de Junts, que 
diu que el seu grup s’abstindrà en la votació, ja que sap la importància de que te 
aquest pressupost per a la comarca, per a la seva gent i per als seus ajuntaments. 
 
Afegeix el Sr. Curto, la felicitació per a tot el cos tècnic del consell, són conscients de 
les dificultats de fer un pressupost com aquest, però que no poden votar a favor dels 
pressupostos pel tema dels costos en els residus, un tema que creiem tal com hem 
dit abans que s’haguessin pogut buscar millors mesures i més aviat, tot i això 
remarca que és una abstenció positiva i busquen no impossibilitar l’aprovació 
d’aquests pressupostos. 
 
Finalment intervé la Sra. Fabra, Portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu votaran a 
favor del pressupost, i com la resta de grups s’afegeix a la felicitació als tècnics de la 
matèria, i vol remarcar el treball de tots els grups polítics per arribar a consensos  pel 
bé de la comarca del Baix Ebre. 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions, les conselleres i consellers comarcals 
sotmeten a votació el text següent: 
 
Format el pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre corresponent a l'exercici 
econòmic 2023, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora acctal, de data 21 de 
novembre de 2022 



 

 

 
Vist l'informe d'Intervenció del càlcul de l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat 
Financera de data 21 de novembre de 2022 del qual es desprèn que la situació és de 
superàvit  pressupostari, incompliment de la regla de la despesa i que el percentatge 
de deute viu d'aquesta entitat és inferior  al límit de deute. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb els 
vots a favor dels 11 membres del grup comarcal d’ERC, els dels 3 membres del grup 
comarcal del PSC, els dels 2 membres del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre 
i el del membre de Ciutadans, i amb l’abstenció dels 7 membres presents del grup 
comarcal de Junts, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre, per 
a l'exercici econòmic 2023 juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de 
la qual per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Capítols Concepte 2023 

3  Taxes i Altres Ingressos   1.341.486,57 

4  Transferències Corrents   38.844.970,25 

5  Ingressos Patrimonials   20.920,00 

   Total Ingressos corrents  40.209.399,82 

7  Transferències de Capital   3.385.967,12 

8  Actius Financers   11.000,00 

9  Passius Financers   245.072,00 

   Total Ingressos de Capital  3.642.039,12 

   TOTAL   43.849.415,94 
 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítols Concepte 2022 

1  Despeses de personal  9.905.449,87 

2  Despeses corrents  25.730.710,50 

3  Despeses financeres  368.459,51 

4  Transferències corrents  2.278.804,72 

5  Fons de contingència  0,00 

   Total despeses corrents  38.283.424,60 

6  Inversions reals  4.470.485,48 

8  Actius Financers   11.000,00 



 

 

9  Passius Financers   1.084.505,86 

   Total despeses de capital  5.565.991,34 

   TOTAL   43.849.415,94 
 

 
 

El Pressupost de la Corporació ascendeix a 23.754.330,94 € 
 
El Pressupost de Baix Ebre Innova, SL ascendeix a 306.974,00 € 
 
El Pressupost de l’ens adscrit, Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià és de 202.388,14 € 
 
El Pressupost de l’ens adscrit, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 
l’Ebre és de 19.707.522,86 € 

 
SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 
TERCER. Exposar al públic el Pressupost comarcal, les Bases d'Execució i plantilla 
de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província i tauler d'anuncis de la Corporació, a l'efecte de presentació de 
reclamacions pels interessats. 
 
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es 
presenti cap reclamació. 
 
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com així com al 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Punt 13è.- Expedient 1268/2022. MOCIÓ DE MOVEM TERRES DE L’EBRE PER 
RECUPERAR L’AVANT ENTRE LES TERRES DE L’EBRE I BARCELONA. 

 
Presenta el punt el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre i 
proposant de la moció presentada. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, membre de Ciutadans que diu votaran a favor 
i espera que les peticions siguin escoltades. 
 
En segon lloc intervé el Sr. Martínez, membre del grup comarcal del PSC que diu que 
votaran a favor de la proposta, però com a tècnic en la matèria exposa que el Tren 
Avant va ser un desastre ja que els horaris feien que no tingues afluència de gent a 
aquestes terres, on si que ho aprofitaven era al Camp de Tarragona, una altre fet que 
ho feia inviable apart dels horaris era l’alta preu comparat amb altres trens regionals. 
 
El Sr. Martínez, destaca que el més important va ser fer aturar l’Euromed a l’Aldea, ja 
que facilitava l’aparcament i el transport públic, cosa que s’ha de demanar a totes les 
administracions implicades que aportin cadascuna les seves competències per fer 
una estació intermodal amb tots els serveis. 
 
Seguidament intervé el Sr. Curto, membre del grup comarcal de Junts, que diu voten 
a favor de la proposta presentada ja que estan totalment d’acord, i agraeix 
l’acceptació a les aportacions que han fet els grups. 
 



 

 

Finalment intervé la Sra. Fabra, Portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu votaran a 
favor de la proposta presentada perquè hi estan d’acord amb el text i les aportacions 
que s’han fet. 
 
Exposa la Sra. Fabra que el Departament de Territori s’està treballant per un tren 
tramvia entre diferent poblacions de les Terres de l’Ebre per millorar les 
comunicacions al territori. 
 
Un cop finalitzades totes les intervencions, les conselleres i consellers comarcals 
sotmeten a votació el text següent: 
 
El gran mal endèmic que afecta les Terres de l’Ebre i contra el qual han d’anar 
encaminats els esforços de tots els poders públics és la desigualtat quan a 
oportunitats i desenvolupament que patim al territori i que ens ha anat portant al llarg 
dels anys a un despoblament, envelliment i fuga de talent de les nostres terres que 
n’ha desafavorit el progrés i ha portat a una pèrdua progressiva de serveis. 
 
Entenem que la solució a aquest problema ja estructural passa per aconseguir una 
equitat territorial real, és a dir una igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos que hi 
ha a la disposició dels ciutadans. 
 
Per anar en aquesta direcció, són molts els camps en què s’ha d’actuar, sent un 
d’essencial el de la mobilitat. Les Terres de l’Ebre no podem continuar aïllats de la 
resta de territori, amb unes connexions cares i deficitàries que no responen a les 
nostres necessitats, i ara més que mai amb l’oportunitat que ens ha brindat al territori 
el teletreball. 
 
I millorar la mobilitat passa per la millora del servei ferroviari. El tren és un transport 
públic sostenible que a hores d’ara a Terres de l’Ebre compta amb poca oferta 
d’horaris i freqüències i a uns preus massa elevats. 
 
Aquestes reivindicacions del territori les han canalitzat les entitats Diàspora Ebrenca i 
Trens Dignes Ebre des de la societat civil i les van portar recentment al Parlament de 
Catalunya, des d’on van demanar a la Generalitat de Catalunya i a Renfe la 
necessitat urgent de restablir el servei de tren ràpid que connecti Tortosa i l’Aldea 
amb Barcelona. I ho demanen “perquè aquest servei ja existia, per no-discriminació, 
per reequilibri territorial i per una visió de futur que sorgeix de les oportunitats que 
genera un escenari creixent de teletreball, tal com ja s’ha vist en altres territoris”. 
 
I és que, amb l’inici de la pandèmia, les Terres de l’Ebre vam perdre els trens Avant, 
els únics trens ràpids que ens connectaven amb Barcelona en una hora i mitja, 
parant només a les principals estacions i la parada de l’AVE del Camp de Tarragona, 
afavorint de retruc la comunicació amb Saragossa, Madrid i França. A més a més, 
aquests trens són els únics que permeten aprofitar el temps treballant mentre es 
viatja en disposar de taules i endolls, uns elements que no existeixen als serveis 
convencionals de Renfe cap al sud de Catalunya. 
 
Altrament, perquè el servei pugui repercutir de forma beneficiosa al conjunt del 
territori, l’estació de l’Aldea ha de ser una veritable estació intermodal, on arribi servei 
d’autobusos des de diferents municipis del voltant coincidint amb les arribades i 
sortides de cada tren. 
 
Com ja hem dit, les Terres de l’Ebre no ens podem permetre desaprofitar l’oportunitat 
que l’experiència del teletreball ens ha brindat. En aquest sentit, són moltes les 



 

 

persones que han passat de viure a Barcelona a tornar a viure a les Terres de l’Ebre 
mantenint la feina a Barcelona. 
 
A més a més, no volem continuar sent un territori de segona, discriminat i en situació 
d’inferioritat envers la resta, sent l’únic territori de Catalunya que ha vist eliminat 
aquest servei. 
 
Per tant, ara més que mai, necessitem un servei eficient que faci atractiu 
l’establiment a les nostres terres, aprofitant les oportunitats del nou context. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposa del grup comarcal 
de Movem Terres de l’Ebre, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat 
dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents 
ACORDS: 

PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat que restableixi el funcionament del tren 
Avant entre les estacions de Tortosa i L’Aldea i Barcelona. Així com també instar al 
Govern de l’Estat per promoure les aturades a l’Estació de l’Aldea de tots els trens de 
velocitat alta. 

SEGON: Instar al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat i a Adif a construir i 
impulsar l’estació de l’Aldea com una veritable estació intermodal, amb una bona 
connexió d’autobusos amb tot el territori i que coincideixi amb els horaris dels trens. 
 
 

Punt 14è.- Propostes d'urgència 

 
Proposta A. Expedient 1292/2021. Aprovació, si s’escau, del conveni de 
col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Baix 
Ebre per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i 
la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-2025 
 
Urgència 

 
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 24 membres assistents, 
l’aprovació de les urgències i la debaten 
 
Proposta  

 

L’Institut Català de les Dones ha tramés al Consell Comarcal del Baix Ebre el conveni 
per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització 
de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022- 2025 

 
El Coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Ebre, ha emès el 
següent informe: 

 
I) Que en data 24/11/2022 s’ha obert el termini per sol·licitar la proposta Conveni 

de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Baix 
Ebre per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la 
realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022- 2025. 

 
II) L'Institut Català de les Dones té atribuïdes competències per donar compliment a 

la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i de l'aplicació 
de la seva transversalitat (en endavant, Llei 17/2015). 



 

 

 
L'Institut Català de les Dones també participa en la lluita contra la violència masclista, 
d'acord amb allò que estableix l'article 80 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (en endavant, Llei 5/2008), modificada per la 
Llei 17/2020, de 22 de desembre (en endavant, Llei 17/2020). 
 
Els ens locals, dins del seu àmbit territorial, els correspon l'exercici de les competències 
en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que els atribueix l'article 6.1 de la Llei 
17/2015. Els ens locals tenen la competència per crear, programar, prestar i gestionar el 
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD), d'acord amb allò que preveuen els 
articles 56, 64 i 83.1.a) de la Llei 5/2008, modificada per la Llei 17/2020. 
 
La Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels ens locals amb relació a 
les funcions en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, sia amb la transferència de 
fons d'altres administracions sia amb recursos propis en compliment de l'article 6.2 de la 
Llei 17/2015, i amb el contingut que preveu la disposició final quarta d'aquesta Llei 
 

III) Per donar compliment a la normativa anterior es proposa la signatura del 
Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal 
del Baix Ebre per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les 
dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD) pel període 2022-
2025, amb l’objectiu d’erradicar la desigualtat entre dones i homes, i abordar la 
violència masclista com a expressió màxima d'aquesta desigualtat entre dones i 
homes. 

 
IV) L’aportació prevista pel Departament d’Igualtat i Feminismes és la següent: 

 
Total 2022(€) Total 2023 (€) Total 2024 (€) Total 2025 (€) TOTAL FINANÇAMENT 2022- 

2025 (€) 

58.996,64 58.996,64 117.993,26 117.993,26 353.979,80 

 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès la proposta de Presidència, sotmet 
l’assumpte a votació ordinària i, amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del 
consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el 
Consell Comarcal del Baix Ebre per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i 
atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel 
període 2022-2025 
 
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord 
 
Tercer. Trametre aquest acord a l’Institut Català de les Dones per a la seva 
constància i tramitació. 
 
PUNT 15è.- Torn obert de control, precs i preguntes 
 
El Sr. Aleix Ferré, vol realitzar un prec al Sr. Poy, conseller de l’àrea d’Ensenyament per si 
seria possible agilitzar d’alguna manera el pagament dels imports de les beques menjador. 
 
El Sr. Poy li respon que li sembla correcte que es presenti aquesta aportació, i explica com 
es procedeix el tràmit de les beques de menjador. 



 

 

El Sr. Curto exposa que comparteixen aquets problema i voldria saber si es podria 
plantejar un altre sistema de pagament per les dificultats que causa a les ampes que 
gestionen el menjador escolar. 
 
La Sra Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC, manifesta el seu descontent per 
la promesa que no s’ha complert dels pressupostos de l’any 2022 per l’actual equip 
de govern, ja que s’havien compromès amb les bústies lila i que no s’havia pogut 
portar a terme per no garantir la confidencialitat, i no ha sigut fins ara, 10 mesos 
després, que ens ho han dit, cosa que no ens agrada ja que si no es podia portar a 
terme haguéssim pogut plantejar una altra acció per combatre la xacra de la violència 
masclista. 
 
Li respon el Sr. Faura, s’està estudiant fer-ho per via telemàtica per garantir la 
confidencialitat i garantir i l’eficàcia. 
 
La Sra. Pedret confia amb el que s’ha dit i que s’ha promès. 
 
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14:55 del mateix dia 
de l’inici, de tot el qual jo, la secretària accidental, aixeco aquesta acta que signa, 
juntament amb mi, el president de la corporació. Certifico. 
 


