ACTA 11/2016 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Sr. Daniel Andreu Falcó
Consellers:
Beltran Piñol, Maria José - Vicepresidenta primera
Jose Emilio Bertomeu Río - Vicepresident tercer
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart
Roig Montagut, Enric - Vicepresident cinquè
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè
Adell Moragrega, Enric
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Espinach Pegueroles, Lluís
Ferré Fandós, Alfredo
Forès Hernàndez, Teresa
Franch Arques, Kilian
Gas Ferré, Francesc
Gómez Comes, Joan Pere (s’incorpora al punt 4rt)
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
Zapater Alifonso, Elisabet
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el Sr. Joan Navarro Cabrera, gerent i la interventora de fons,
Sra. Maria Teresa Barberà Martí
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 18 de novembre de 2016, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, 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 18 d’octubre de
2016, sota el següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2016
2n. Donar compte de resolucions de Presidència
3r. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per
regular la concessió d’una subvenció per al foment d’un programa de mobilitat per a
l’ensenyament, curs 2015-2016
4t. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb el Departament de Cultura, el
Bisbat de Tortosa, i l’Ajuntament de Tortosa per cessió remunerada dels usos del
Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties
5è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases per l’atorgament dels Ajuts Individuals de
desplaçament, curs 2016-2017
6è. Aprovació, si s’escau, de l’annex número / al conveni signat amb el Consorci per a
la Gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre per a suport operatiu
7è. Proposta del Consell d’Alcaldes del Baix Ebre en relació a la creació de l’ATM de
les Terres de l’Ebre
8è. Proposta de grups polítics comarcal en relació al suport al referèndum, al procés
constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la
sobirania
9è. Proposta de grups polítics comarcals
per requerir a les administracions
competents actuacions per tal de mobilitzar els sediments retinguts als embassaments
de Mequinensa i Riba-roja
10è. Propostes d’urgència
11è. 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 21 d’octubre de 2016
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament; la
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 25 membres presents, l’acta
10/2016 de la sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2016.
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PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència.

NÚM ASSUMPTE
Contractar, sota la modalitat de contracte laboral temporal, per acumulació de tasques, a jornada completa,
la Sra. Sònia Bertomeu Tomàs, segon aspirant de la borsa de treball per al lloc de tècnic de la borsa
P121
d’habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre, per tal de desenvolupar les tasques d‘administratiu de l’àrea
de Secretaria.
Assignar als funcionaris i treballadors de la plantilla al servei d’aquest Consell Comarcal, les següents
P122 gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball i no compensats en
temps de descans.
Modificar el contracte de treball temporal, d’obra o servei determinat, a temps parcial, subscrit amb la Sra.
Enriqueta Fornós Arques en data 13 de novembre de 2006 per tal de desenvolupar les tasques de
P123 treballadora familiar de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb una jornada laboral de 29 hores
setmanals, amb la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral de 32 hores setmanals.

P124

Declarar admesos els següents aspirants per participar en el procés selectiu per a la creació d’una borsa de
treball d’educador/a social:

Declarar admesos els següents aspirants per participar en el procés selectiu per a la creació d’una borsa de
P125 treball de conductor del transport adaptat: a la resolució hi figura la llista dels DNI acceptats i dels que cal
que facin la prova de català.
Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, el Sr. Juan Carlos Fava
Sans, per tal de desenvolupar les tasques de conductor del vehicle de transport adaptat durant els dies de
P126
vacances i assumptes propis demanats pel Sr. Serafí Tomàs Sorribes.
Modificar el contracte de treball temporal, d’interinitat, a temps parcial, subscrit amb la Sra. Maria Cristina
Peral Gracia en data 9 de maig de 2014 per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar de
P127
l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb una jornada laboral de 15 hores setmanals, amb la qual
cosa passa a realitzar una jornada laboral de 35 hores setmanals.
Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. Ma Cinta Bertomeu Franch, per tal de
desenvolupar les tasques de treballadora familiar durant el període de baixa per accident de treball de la
P128
treballadora Sra. Natividad Casanova Navarro.
Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a temps parcial, la Sra.
Guadalupe Espinosa Rodríguez, per tal de portar a terme les actuacions de tutorització i acompanyament a
P129 la inserció de 10 persones joves participants al programa Joves per l’Ocupació, convocatoria JPO-2015,
d’acord amb la subvenció concedida al Consell Comarcal del Baix Ebre amb número d’expedient
SOC001/15/00057.

P130

Contractar sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. M. Dolores Villalba Chamon, per tal de
desenvolupar les tasques de netejadora durant el període de vacances de la Sra. Elena Nesteryuk.

Establir el següent ordre de la borsa de treball de xòfer transport adaptat 2016 segon procés:
P131
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DNI

FASE PROVA

FASE MÈRITS

Psico Test Total

Entrevista

Antiguitat

Formació
Perfeccionament

Total
Mèrits

PUNTUACIÓ ORDRE
FINAL
BORSA

40920770k

7,45 8,66 8,06

2,40

0,00

0,00

2,40

10,46

1

52602887H

9,05

10

9,53

0,90

0,00

0,00

0,90

10,43

2

47824889T

8,98

7,33

8,15

2,20

0,00

0,00

2,20

10,35

3

40932381V

8,15

6,00

7,08

2,75

0,00

0,00

2,75

9,83

4

78577006J

6,59

9,00

7,79

1,50

0,00

0,05

1,55

9,34

5

47629498V

7,53

8,67

8,10

0,90

0,00

0,00

0,90

9,00

6

47621114M

7,38

7,00

7,19

1,50

0,00

0,20

1,70

8,89

7

39697612A

8,47

7,33

7,90

0,90

0,00

0,00

0,90

8,80

8

40934872R

7,63

6,00

6,81

1,90

0,00

0,00

1,90

8,71

9

20811500L

7,36

6,00

6,68

2,00

0,00

0,00

2,00

8,68

10

39711095P

9,01

7,33

8,17

0,40

0,00

0,00

0,40

8,57

11

40921487W

7,69

5,34

6,51

1,70

0,00

0,00

1,70

8,21

12

47627915K

7,80

6,00

6,90

0,45

0,00

0,00

0,45

7,35
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Primer- Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Estefanía

P132 Calabuig Martínez, per tal de desenvolupar les tasques de pedagog a la ’ICIF del Consell Comarcal del Baix

Ebre.
Primer. Establir el següent ordre de la borsa de treball d’educadors/ores socials 2016:
P133

DNI

Test

Test*

Prova

Total
Prova

Entrevista

Antiguitat

Formació

Total
Mèrits

Total
final

52600665X

16,34

8,17

8,00

8,09

1,80

2,050

3,95

7,80

15,89

4

73395377P

12,00

6,00

8,00

7,00

1,00

0,000

4,00

5,00

12,00

47825608Y

17,33

8,67

8,00

8,33

1,10

0,000

1,45

2,55

10,88

77788352Y

14,66

7,33

5,00

6,17

1,70

0,790

2,10

4,59

10,76

20468099P

14,66

7,33

5,00

6,17

1,20

0,300

2,95

4,45

10,62

47933293M

14,66

7,33

6,00

6,67

1,60

0,000

0,50

2,10

8,77

47857805A

12,34

6,17

5,80

5,99

1,00

0,000

1,70

2,70

8,69

78578276H

14,66

7,33

5,00

6,17

1,40

0,000

0,75

2,15

8,32

Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local i que s’han relacionat a la part expositiva
d’aquest informe.

A partir de les dades de la liquidació la Intervenció d’aquesta entitat local ha calculat els costos efectius
dels serveis que es presten:

Arrendame
nt financer

Transferèn
cies
corrents i
de capital

Altres
despeses
relacionade
s amb el
servei

Costos
indirectes

E

0,00

0,00

0,00

0,00

18.237,19

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despeses
corrents en
béns i
serveis

Amortitzaci
ó

569.580.46

23.336,51

0,00

0,00

Despeses
de
personal

I12
Avaluació situacions
necessitat social

Evacuació i tractament
aigües residuals

No s’han calculat els costos efectius del servei d’evacuació i tractament d’aigües residuals donat que
aquesta intervenció no té les dades corresponents a les unitats físiques de referència:
En la resolució hi figura el llistat dels ajuts.
1.

AP22

Atorgar el servei d’ajuda a domicili a les sol·licituds que seguidament es detallen.

EXPEDIENT - TIPUS

POBLACIÓ

HORES

COST SERVEI fins 30hores

DATA D'INICI

EXP 2011/00085 - DEPENDÈNCIA

DELTEBRE

9 H MENSUALS

0,25 €/HORA

17/10/2016

EXP 2010 / 03256 - DEPENDÈNCIA

DELTEBRE

9 H MENSUALS

2,25 €/HORA

17/10/2016

EL PERELLÓ 3 H SETMANALS

0,25 €/HORA

17/10/2016

1,25 €/HORA

03/10/2016

EXP 2016 / 00441 - SOCIAL
EXP 2012 / 00442 - DEPENDÈNCIA
2.

XERTA

9 H MENSUALS

Ampliar les hores de servei d’ajuda a domicili a les sol·licituds que seguidament es detallen.
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3.

EXPEDIENT

POBLACIÓ

EXP 2013 / 00941

DELTEBRE

5.

7.

DATA D'EFECTIVITAT

10 HORES MENSUALS 15 HORES MENSUALS

POBLACIÓ

10/10/2016

PASSA DE

A TENIR

DATA D'EFECTIVITAT

EXP 2010 / 01276 AMETLLA DE MAR 20 HORES MENSUALS 15 HORES MENSUALS

19/09/2016

EXP 2014 / 00202

03/10/2016

EL PERELLÓ

20 HORES MENSUALS 15 HORES MENSUALS

Modificar la situació del servei, passant de SAD Social a SAD Dependència, al tenir l’usuari/ària
reconeguda la situació de dependència i haver estat prescrit el servei en virtut de resolució aprovatòria del
Programa Individual d’Atenció, d’acord amb allò establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència, amb la intensitat i
terminis establerts en aquesta normativa

EXPEDIENT

POBLACIÓ

PASSA DE

A TENIR

DATA D'EFECTIVITAT

EXP 2010/ 01332

L'ALDEA

5 HORES SETMANALS

20 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2010 / 02443

ALDOVER

3 HORES SETMANALS

15 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2010 / 02279

ALDOVER

3 HORES SETMANALS

15 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2010 / 00233

BENIFALLET

5 HORES SETMANALS

20 HORES MENSUALS

22/08/2016

EXP 2014 / 00486

BENIFALLET

3 HORES SETMANALS

12 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2014 / 00694

BENIFALLET

5 HORES SETMANALS

20 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP2012/00378

CAMARLES

2 HORES SETMANALS

9 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP2014/00858

CAMARLES

5 HORES SETMANALS

20 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2015 / 00183

DELTEBRE

1,5 HORES SETMANALS 9 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2010 / 01127

DELTEBRE

2 HORES SETMANALS

23 HORES MENSUALS

03/10/2016

EXP 2011 / 00733

DELTEBRE

5 HORES SETMANALS

20 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2014 / 00225

DELTEBRE

2 HORES SETMANALS

9 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2012 / 01095

DELTEBRE

3 HORES SETMANALS

15 HORES MENSUALS

01/08/2016

EXP 2014 / 00009

DELTEBRE

3 HORES SETMANALS

15 HORES MENSUALS

01/09/2016

EXP 2013/00639

ROQUETES

5 HORES SETMANALS

20 HORES MENSUALS

01/08/2016

Modificar el cost del preu/hora de servei a les sol·licituds que seguidament es detallen.

EXPEDIENT

6.

A TENIR

Reduir les hores de servei d’ajuda a domicili a les sol·licituds que seguidament es detallen.

EXPEDIENT

4.

PASSA DE

POBLACIÓ NOU COST SERVEI

MOTIU

DATA APLICACIÓ NOU PREU

EXP 2016 / 00075 ROQUETES

5 €/HORA

CANVIS NUCLI DE CONVIVÈNCIA

01/10/2016

EXP 2011 / 00229

3 € /HORA

CANVIS SITUACIÓ ECONÒMICA

10/10/2016

XERTA

Finalitzar l’excepcionalitat de prestació del servei sol·licitada i modificar el cost del preu/hora del servei a
les sol·licituds que seguidament es detallen

EXPEDIENT

DATA FI CANVI DOMICILI EXCEPCIONAL

NOU COST SERVEI

DATA D'APLICACIÓ NOU COST SERVEI

EXP 2010 / 00671

18/10/2016

4 €/HORA SERVEI PRESTADA

19/10/2016

Donar de baixa del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen.
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EXPEDIENT

POBLACIÓ

MOTIU

DATA BAIXA

EXP 2015 / 00024

L'AMETLLA DE MAR

EXITUS

04/10/2016

EXP 2014 / 00580

DELTEBRE

MILLORA DE LA CUIDADORA

19/09/2016

EXP 2011/00974

EL PERELLÓ

CANVI DE DOMICILI

05/10/2016

EXP 2010/01500

EL PERELLÓ

INGRÉS RESIDENCIAL

01/05/2016

EXP 2013 / 00639

ROQUETES

CANVI DE RESIDÈNCIA

09/09/2016

EXP 2010 / 00418

ROQUETES

INGRÉS UNITAT DE LLARGA ESTADA

21/06/2016

8.

Notificar la present resolució a cada sol·licitant i a l’ajuntament corresponent, en el cas dels ajuts aprovat

1.

Atorgar el servei a les sol·licituds que seguidament es detallen.

Altes - Modalitat DOMICILIARIA
EXPEDIENT
POBLACIÓ
EXP 2011/00716
CAMARLES
EXP 2016/00579
ROQUETES
2.
AP23

Donar de baixa del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen

Baixes - Modalitat DOMICILIARIA
EXPEDIENT
POBLACIÓ
EXP 2013/00537
L'ALDEA
EXP 2012/00406
L'AMETLLA DE MAR
EXP 2013/00639
ROQUETES
3.

MOTIU
CANVI SITUACIÓ FAMILIAR
CANVI DE RESIDÈNCIA
CANVI DE RESIDÈNCIA

DATA BAIXA
26/09/2016
26/09/2016
19/09/2016

Notificar la present resolució a cada sol·licitant i a Creu Roja

1. Donar d’alta del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen

EXPEDIENT
POBLACIÓ
DESTÍ
DIES
COST MENSUAL
EXP 2014/00367 ALDOVER CENTRE DIA HOSPITAL SANTA CREU DLL/DM/DX/DJ/DV
90,00 €
EXP 2015/00307 ALDOVER
CENTRE DIA ONADA TORTOSA DLL/DM/DX/DJ/DV
85,50 €
EXP 2010/03092 DELTEBRE CENTRE DIA ONADA DELTEBRE DLL/DM/DX/DJ/DV
24,00 €

EFECTIVITAT
03/10/2016
03/10/2016
18/10/2016

2. Ampliar el servei a les sol·licituds que seguidament es detallen.
AP24

EXPEDIENT POBLACIÓ CENTRE DIA de DESTÍ
PASSA DE
A UTILITZAR-LO
COST MENSUAL
EXP 2015/00038 L'ALDEA
ONADA L'ALDEA 5 DIES/SET (Sortida) 5 DIES/SET (Entrada i Sortida) 48,00 €
EXP 2015/00038 L'ALDEA
ONADA L'ALDEA 5 DIES/SET (Sortida) 5 DIES/SET (Entrada i Sortida) 48,00 €
EXP 2010/03258 XERTA HOSPITAL SANTA CREU 3 DIES/SET
5 DIES/SET
90,00 €

EFECTIVITAT
10/10/2016
10/10/2016
13/09/2016

3. Donar de baixa del servei a les sol·licituds que seguidament es detallen
EXPEDIENT
EXP 2015/00350

POBLACIÓ
L'AMETLLA DE MAR

MOTIU
INGRÉS CENTRE RESIDENCIAL

DATA BAIXA
15/09/2016

4. Notificar la present resolució a cada sol·licitant
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Primer. 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 2016 aprovades pel Ple del
Consell Comarcal del Baix Ebre

AP25

EXPEDIENT

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA

MUNICIPI

IMPORT ADJUDICAT

EXP2016/00535

SP25-2016

ROQUETES

29,00 €

ATENCIÓ SANITÀRIA

EXP2010/02621

SP25-2016

L'AMETLLA DE MAR

149,00 €

ATENCIÓ SANITÀRIA

EXP2010/02916

SP25-2016

DELTEBRE

428,00 €

ATENCIÓ SANITÀRIA

EXP2010/02877

SP25-2016

DELTEBRE

345,00 €

HABITATGE

TOTAL

TIPUS PRESTACIÓ

951,00 €

Segon.- Denegar l’ajut a les sol·licituds que seguidament es detallen
EXPEDIENT

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA

EXP2010/00473

SP25-2016

EXP2012/00574

SP25-2016

MUNICIPI

MOTIU

L'AMETLLA DE MAR Incompliment requisits establerts a les bases
EL PERELLÓ

Incompliment requisits establerts a les bases

PUNT 3r. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb la Diputació de Tarragona
per regular la concessió d’una subvenció per al foment d’un programa de mobilitat
per a l’ensenyament, curs 2015-2016
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 20152016 on apareixen les aportacions del transport escolar no obligatori del Departament
d’Ensenyament i la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona és un ens local al servei dels municipis que 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 obligatori.
Amb data 21 d’octubre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat
concedir al Consell Comarcal del Baix Ebre un ajut de 130.900,00 euros per al transport
escolar no obligatori i aprovar el conveni tipus per regular la concessió d’aquest ajut.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
d’ensenyament, cultura, joventut i esports, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
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Primer. Aprovar el conveni a signar amb la Diputació de Tarragona per al foment d’un
programa de mobilitat per a l’ensenyament, curs 2015-2016.
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE, PER
REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT D’UN
PROGRAMA DE MOBILITAT PER A L’ENSENYAMENT.

Tarragona, ... de ... de 2016.

INTERVENEN
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous president de la Diputació de Tarragona, que actua en
nom i representació d’aquesta corporació, assistit per
la senyora Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Diputació de Tarragona.
D’altra part, l’Il.lm. Sr. Daniel Andreu Falcó, president del Consell Comarcal del Baix Ebre
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal per formalitzar aquest Conveni, i de comú
acord,
EXPOSEN:
1.- El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha actualitzat, per al curs escolar
2015-2016, els recursos econòmics que es transfereixen als consell comarcals per a la gestió del
servei de transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d'ensenyament.
2.- 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.
3.- Ambdues entitats estan interessades en impulsar la mobilitat dels alumnes que viuen a una
distància considerable dels centres educatius d’ensenyament no obligatori.
I per tot això,
CLÀUSULES:
Primera.- Objecte i finalitat
L’objecte d’aquest conveni, és regular la subvenció concedida per la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona de data 21/10/2016, al Consell Comarcal del Baix Ebre per al finançament del transport
escolar no obligatori del curs 2015-2016. Aquest transport és el destinat als alumnes d’ensenyaments
obligatoris de pedanies, nuclis agregats o urbanitzacions que viuen en el mateix municipi però a una
distància considerable del centre o als alumnes de segon cicle d’educació infantil o als que cursen
estudis postobligatoris.
Segona.- Requisits
El Consell Comarcal del Baix Ebre ,amb la signatura d’aquest conveni, declara de manera expressa i
responsable que no és deutor per cap concepte de la Diputació i que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la
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Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i que per tant compleix amb els requisits generals
que estableix la Llei general de subvencions i les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, per a ser beneficiari d'una subvenció pública.
Tercera.- Compatibilitat amb altres subvencions
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el
cost total de les actuacions objecte de la subvenció.
Quarta.- Import i forma de pagament
La Diputació de Tarragona subvenciona al Consell Comarcal del Baix Ebre pel transport escolar no
obligatori del curs 2015-2016, amb la quantitat de 130.900,00 a càrrec de la partida 1010.326.46502
del pressupost vigent.
Aquest import suposa un % de les despeses derivades de la prestació del servei d'acord les dades
que consten en el conveni de col·laboració signat entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Ensenyament i els Consell Comarcal del Baix Ebre per al finançament
d'aquesta subvenció.
Es lliurarà al Consell Comarcal del Baix Ebre el 50% de la subvenció a la signatura del conveni com a
bestreta, i la resta un cop la subvenció hagi estat justificada tal com s’estableix a la clàusula cinquena
d’aquest conveni .
L’import concedit té el caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació resulta inferior al
pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o així ho considera l’òrgan
competent d'examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la subvenció en la quantitat
proporcional segons el percentatge de subvenció establert en aquest acord.
Cinquena.- Termini i forma de Justificació
La justificació d’aquesta subvenció es farà mitjançant la presentació, degudament emplenat, de
l’expedient de justificació de subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
a la finalització del curs escolar i no més tard del mes de setembre. Un cop estigui revisat, la
Generalitat donarà la seva conformitat emetent un certificat que serà tramès a la Diputació.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li
siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació de
transparència.
L'acreditació del compliment d'aquestes obligacions s'ha de fer en el moment de la justificació de la
subvenció mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable.
Sisena.- Control financer
Segons la Base 22 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003, general de
subvencions, el beneficiari té obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer, que donat
el cas realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la
subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.
Setena.- Vigència
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Aquest conveni estarà vigent fins al 31 de març de 2017, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus,
ni expressa ni tàcita.
Vuitena.- Règim Jurídic
Atesa la seva naturalesa i finalitat, aquest conveni s’ha d’ajustar al que estableixen la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2013 i a la normativa general
aplicable: Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions).
Novena.- Jurisdicció
Les parts signants se sotmeten expressament a la jurisdicció i la competència dels jutjats
contenciosos administratius i dels tribunals amb competència a Tarragona per resoldre qualsevol
qüestió litigiosa que sorgeixi en l’execució d’aquest conveni.

Segon. Facultar al president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 4t. Aprovació, si s’escau, del Conveni a signar amb el Departament de Cultura,
el Bisbat de Tortosa, i l’Ajuntament de Tortosa per cessió remunerada dels usos del
Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties.
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, estableix que la Xarxa d’Arxius
Comarcals és de titularitat de la Generalitat, i correspon al departament de Cultura la seva
direcció, impuls i coordinació.
Al nucli de Tortosa hi ha el Col·legi de Sant Jaume i Sant Matíes que des de l’any 1983 és la
seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre. La responsabilitat jurídica d’aquest immoble és del
Bisbat de Tortosa.
El dia 20 de juliol de 1983, el Departament de Cultura i el Bisbat de Tortosa varen signar un
precontracte d’usdefruit mitjançant el qual el Bisbat de Tortosa, propietari de l’edifici, es
comprometia a constituir un dret d’usdefruit a favor de la Generalitat per un termini de 29
anys. La destinació de l’immoble seria la instal·lació del Museu de les Terres de l'Ebre i el
Museu Diocesà de Tortosa. També es preveia la possibilitat d’instal·lar-hi provisionalment
l’Arxiu Històric de la ciutat per un termini de 5 anys.
El dia 20 de juliol de 1983, el Departament de Cultura, l'Ajuntament de Tortosa i el Bisbat de
Tortosa van signar un Conveni per a la integració del Museu de les Terres de l'Ebre a la
Xarxa de Museus Comarcals de Catalunya, en el qual es preveia la ubicació del Museu de
les Terres de l'Ebre i del Museu Diocesà de Tortosa als Reials Col·legis, la qual cosa no es
va arribar a constituir
El 20 de juliol del 1983, el Departament de Cultura, el Bisbat de Tortosa i l’Ajuntament de
Tortosa varen signar un contracte de préstec pel qual el Bisbat cedia a la Generalitat l’edifici
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dels Reials Col·legis per un termini de 30 anys. Mesos més tard aquest edifici va ser destinat
a seu de l’Arxiu dins el marc del conveni signat pel Departament de Cultura i l’Ajuntament de
Tortosa de creació de l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, mitjançant el qual
l'Ajuntament de Tortosa havia de proporcionar un local com a seu de l’arxiu que s'adaptés a
les condicions establertes pel Servei d'Arxius de la Generalitat
El dia 20 de febrer de 1991, el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Baix Ebre,
en compliment del Decret 208/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències en matèria
de cultura a les comarques, varen signar el conveni de traspàs de competències en relació
a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.
D’acord amb la Llei d’arxiu i documents, la gestió dels arxius comarcals correspon als
consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i l’ajuntament cap de comarca acordin
que l’arxiu faci alhora funcions d’arxiu comarcal i d’arxiu municipal, supòsit en què la gestió
correspon conjuntament al consell comarcal i l’ajuntament. En aquest cas l’ajuntament s’ha
de fer càrrec de les despeses derivades de la conservació i la gestió dels fons municipals.
Per tal de renovar l’usdefruit i mantenir com a seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre el
Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, i la resta d’usos dels espais que conformen l’edifici,
les parts acorden la subscripció d’un conveni que reguli les diferents obligacions.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
d’ensenyament, cultura, joventut i esports, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS
Primer. Aprovar el conveni a signar amb el Departament de Cultura, el Bisbat de Tortosa, i
l’Ajuntament de Tortosa per cessió remunerada dels usos del Col·legi de Sant Jaume i Sant
Maties, mitjançant el qual, el Bisbat de Tortosa cedeix al Departament de Cultura, al Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa l’ús de l’edifici del Col·legi de Sant Jaume i
Sant Matíes amb la finalitat que continuï essent la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre;
que s’obri al públic com a monument i que es pugui utilitzar d’espai per a la celebració
d’actes culturals
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 5è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases per l’atorgament dels Ajuts
Individuals de desplaçament, curs 2016-2017.
Atès que en aplicació del DECRET 219/1989, d’1 d’agost, que estableix la delegació de
determinades competències en matèria d’ensenyament, entre les quals es troba la gestió
del transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels alumnes, així
com la gestió del servei escolar de menjador i els ajuts de menjador en favor de les
famílies de la comarca, el Consell Comarcal del Baix Ebre va assumir, mitjançant el
corresponent conveni, les competències esmentades.
Atès que 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,
especifica que en aquells casos en què no sigui possible la creació d’un servei escolar de
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transport, s’establiran assignacions individualitzades a les famílies per tal d’assegurar el
trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa Comarcal de
d’ensenyament, cultura, joventut i esports, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS
Primer- Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament (AID) per
a alumnes en educació obligatòria a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2016/2017, que
figuren a l’expedient.
BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A
L’ALUMNAT MATRICULAT EN CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE,
SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS . CURS 2016-2017
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’Ajuts Individuals
de Desplaçament (AID), curs 2016/2017, a les famílies de l’alumnat que cursen segon cicle
d’educació infantil, educació primària, ensenyament secundari obligatori o educació especial, per tal
d’assegurar el trasllat dels escolars als centres educatius de la comarca del Baix Ebre, quan no sigui
possible l’establiment d’un servei de transport escolar, d’acord amb el conveni signat amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
2. DESTINATARIS
Podran sol·licitar l’ajut individual de desplaçament els alumnes empadronats a la comarca del Baix
Ebre que estiguin escolaritzats en centres educatius públics de la comarca, durant el curs 20162017.
3. REQUISITS
-

-

Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat model 1 i la documentació acreditativa, en els terminis
establerts en aquesta convocatòria.
Tenir una distància mínima de 3 km entre el domicili i el centre escolar més proper que ofereix el
nivell educatiu de l’alumne, d’acord amb el mapa escolar, o a un altre centre escolar quan així hagi
estat proposat per un acord exprés de zonificació o adscripció amb raons d’interès públic.
Que tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, però que la distància entre el seu
domicili i la parada més propera de l’esmentat transport sigui mínim de 3 km.
No superar el llindar de renda familiar anual de la unitat familiar de l’any 2015 inferior o igual a
l’establert a continuació. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat
familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
Membres de la unitat de consum

Llindar

Primer adult (sustentador principal)

9.767,40 €

Segon adult (sustentador principal)

3.906,00 €

Altres adults que integren la unitat familiar diferents
1.953,00 €
als sustentadors principals
Per cada nen/a de la unitat familiar

1.465,00 €
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-

No superar el llindar de volum de negoci. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb un volum
de negoci no superior a 155.000€, calculat sumant els volums de negoci de tots els membres
computables de la unitat familiar.

-

No superar el llindar de rendiments patrimonials. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què
la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els
guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les
subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la
renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700,00 €
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500€ dels premis en
metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions
aleatòries, ni tampoc aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per
administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals,
urgents i bàsiques de subsistència.
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa
de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre.

-

Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la
suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la
unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900 €. En el cas d’immobles en què la
data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de
desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió
sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients
següents:
Coeficient
0,43
0,37
0,30
0,26
0,25
0,25
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38

-

Any revisió
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què
la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin als
membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130 € per cada membre
computable
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació
d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.
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-

-

L’ajut serà únic per família, independentment del nombre de germans o d’alumnes que hi
convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu, i del centre o municipi on cursin
estudis.
No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics o privats que, units
a l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, superi el cost del servei de desplaçament.
4. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds es presentaran al registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre (C. Barcelona,
152 –Tortosa), de dilluns a divendres, en horari de 9h a 14h, acompanyades de la documentació
necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, i la documentació annexa següent:
a) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de
l’alumne/a. Aquest model es pot descarregar a pàgina web: www.baixebre.cat
La sol·licitud serà única per família, independentment del nombre de germans o d’alumnes
que hi convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell formatiu, i del centre o municipi on
cursin estudis.
b) Fotocòpia del NIF/NIE (targeta identificativa per a estrangers) de tots els membres de la
unitat de convivència o, en el cas de no disposar-ne, la fotocòpia del certificat de naixement o
fotocòpia llibre de família. En el cas dels membres estrangers d’una unitat familiar, la presentació del
passaport no serà vàlida a efectes de la valoració ordinària de la sol·licitud.
c) Fotocòpia de la declaració de renda de l’exercici 2015, certificat d’imputacions o en el seu
defecte signar l’autorització corresponent en l’apartat C de la sol·licitud, de tots i cadascun dels
membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament
puguin sol·licitar a l’Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar. En el cas de
menors de 18 anys haurà de signar el representant legal.
d) Fotocòpia del volant de convivència, expedit per l’ajuntament corresponent.
e) Fotocòpia del rebut de l’Impost de Béns Immobles, any 2015.
f) Fotocòpia del Codi identificador únic de l’alumne (IDALU). En cas de no disposar
d’aquest codi, la família pot demanar-lo al centre educatiu.
g) Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on hi figuri el titular i el número de
compte, per tal de rebre l’ajut.
h) En el cas que el Consell Comarcal ho cregui oportú, podrà requerir altra documentació
necessària per a la valoració de la situació socioeconòmica de la unitat familiar.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar la sol·licitud serà del dia 1 al 28 de febrer de 2017.

6. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR
Un cop rebuda la sol·licitud per part de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre,
s’avaluarà que compti amb tota la documentació descrita al punt 4. Si és correcta es passarà a
avaluació per al seu atorgament. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop
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esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a l’estudi de cap sol·licitud que no compti
amb tota la documentació completa i correcta.
L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ requeriment, en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació. En el benentès
que passat aquest termini no s’hagi presentat la documentació demanada, es considerarà, prèvia
resolució expressa de la Presidència dictada en el termini màxim de sis mesos, que el sol·licitant
desisteix de la petició.
En el cas que, un cop rebuda la documentació, es retorni la carta, s’entendrà que l’adreça és
incorrecta, i per tal d’agilitzar el procés de valoració, el segon intent de requeriment de
documentació es trametrà a la direcció del centre educatiu de destí per tal que aquests ho facin
arribar a l’usuari, qui haurà de presentar la documentació sol·licitada al Consell Comarcal en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació i, de no ser així,
s’entendrà que el sol·licitant desisteix de la petició.
7. IMPORT DELS AJUTS
L’import dels ajuts serà el resultat de multiplicar els quilòmetres diaris en un sentit, des del domicili
fins al centre o la parada, pel nombre de dies previstos per al curs escolar 2016/2017 (d’acord amb
el calendari establert pel Departament d’Ensenyament), per 0,32 €.
Si la valoració de les sol·licituds supera el pressupost destinat a aquesta línia d’ajuts, l’adjudicació
es realitzarà per ordre invers, de menor a major, de l’import de la renda per càpita de la família de la
persona sol·licitant, fins a esgotar el pressupost fixat per aquest concepte.
8. ATORGAMENT I PAGAMENT DELS AJUTS
a) L'atorgament dels ajuts el resoldrà el president del Consell Comarcal d'acord amb l'informe previ
de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports.
b) Les concessions i denegacions es notificaran directament al sol·licitant via e-NOTUM, als
sol·licitants que hagin manifestat la seva autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma
expressa, en l’imprès de sol·licitud.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la
notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en el document
d’autorització signat pel sol·licitant.
L'accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva
identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o
adreça de correu electrònic autoritzats.
La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a
disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat
tècnica o material d'accedir-hi.
c) El pagament es farà efectiu directament al beneficiari de l’ajut, d’acord amb les dades bancàries
facilitades pel sol·licitant.
d) La resolució dels ajuts s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
e) L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors.
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9. RECURSOS
Contra els acords i les resolucions de concessió i desestimació dels ajuts, els
beneficiaris/peticionaris podran interposar potestativament Recurs de Reposició davant de l’Òrgan
que hagi resolt la sol·licitud, en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva
notificació.
10. INTERPRETACIÓ DE LES BASES
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb els criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres
sufragats amb fons públics per al curs 2016-2017, dictats pel Director General d’Atenció a la Família
i Comunitat Educativa del departament d’Ensenyament amb data 23 de març de 2016.
Si aquest document no és suficient o adequat per resoldre els dubtes de l’aplicació d’aquestes
bases, es podrà atendre a les disposicions de la normatives vigent de procediment administratiu.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases, de manera expressa, serà d’aplicació el que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.
11. PUBLICITAT DE LES BASES
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i es trametran a tots els
centres escolars de la comarca.

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases mitjançant
un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler
d’anuncis de la corporació, així com una referència de l’anunci anterior al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés,
de conformitat amb l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i servies dels ens locals.
Tercer- Trametre aquest acord a tots els centres d’ensenyament obligatori de la comarca
del Baix Ebre.
PUNT 6è. Aprovació, si s’escau, de l’annex número / al conveni signat amb el
Consorci per a la Gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre per a suport
operatiu
Amb data 16 de juny de 2008, el President del Consorci per a la gestió dels residus de la
comarca del Baix Ebre i el President del Consell Comarcal del Baix Ebre van signar un
conveni per regularitzar el pagament del Consorci a l’ens comarcal d’una quantitat anuals
pel desenvolupament de les tasques de responsable administratiu, financer i econòmic
assumides a través del personal que desenvolupa les funcions de secretari, interventor i
tresorer de l’ens comarcal i pel desenvolupament de les tasques de suport administratiu
assumides pel personal funcionari que designi a aquest efecte.
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El Ple del REBE, en la sessió de data 10 de novembre de 2016, ha aprovat, per unanimitat,
l’annex corresponent a l’exercici 2016 on s’incorpora també la figura de la gerència.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal d’Entesa,
amb els vots a favor dels 10 consellers del grup comarcal de CiU, els 8 d’Esquerra, els 6
dels membres del grup comarcal del PSC i el del membre del grup del PP, i amb
l’abstenció del conseller comarcal del d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS
Primer.- Aprovar l’annex al conveni signat amb data 16 de juny de 2008 entre els
presidents del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre i el del
Consell Comarcal del Baix Ebre, amb el següent contingut:
ANNEX 7
El pacte primer del conveni signat amb data 16 de juny de 2008 entre els presidents
del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre i el del Consell
Comarcal del Baix Ebre preveu que el Consorci transferirà al Consell Comarcal del
Baix Ebre una quantitat anual en concepte de pagament pel desenvolupament de les
tasques de responsable administratiu, financer i econòmic assumides a través del
personal que desenvolupa les funcions de secretari, interventor i tresorer de l’ens
comarcal i pel desenvolupament de les tasques de suport administratiu assumides pel
personal funcionari que designi a aquest efecte.
El pacte tercer disposa que aquest conveni té durada indefinida i estarà vigent des del
dia 1 gener de 2008 i fins que alguna de les dues parts el denunciï, per modificació de
les circumstàncies econòmiques, tècniques, administratives o de personal que es
puguin produir.
L’aportació anual del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre
al Consell Comarcal del Baix Ebre s’estableix en funció de les circumstàncies de cada
anualitat.
La dedicació i el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre al Consorci per a la gestió
dels residus de la Comarca del Baix Ebre són: gerència, intervenció, secretaria,
tresoreria, suport administratiu i logístic.
Per la prestació d’aquestes dedicacions per a l’exercici 2016, s’estableix una aportació
del Consorci al Consell Comarcal de 50.000,00 € (cinquanta mil euros).
La resta de l’articulat del conveni continua vigent.
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 7è. Proposta del Consell d’Alcaldes del Baix Ebre en relació a la creació de
l’ATM de les Terres de l’Ebre
El Sr. Jordan diu que estan a favor de de la moció, i afegeix que es totalment necessari la
millorar del transport públic a les nostres terres, per això demanen al a Generalitat que
treballi recuperar i revisar el Pla de mobilitat de les Terres de l’Ebre, i si vol crear un
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organisme diferent a l’ATM, almenys que el doti de les mateixes competències. També vol
agrair la tasca feta en aquest sentit per la Plataforma Trens Dignes
El Sr. Enric Roig manifesta que a les Terres de l’Ebre patim un important i greu problema pel
que fa al transport públic, com per exemple la manca de infraestructures i altres
condicionants molt importants, per tant, cal invertir tots els esforços possibles i necessaris
per aconseguir un transport públic i de qualitat per als nostres ciutadans.
Afegeix el Sr. Roig que cal crear immediatament l’ATM de les Terres de l’Ebre o un
organisme que tingui les mateixes funcions, atribucions i competències. També diu que cal
recuperar i revisar el Pla Director de Mobilitat per tal de desenvolupar-lo.
El Sr. Adell diu que l’aprovació d’aquesta moció és un pas endavant per a les nostres terres,
ja que la mobilitat és una part molt important del nostre territori.
El Sr. Franch valora positivament l’aprovació de la moció i afegeix que la Generalitat esta
fent una gran tasca per millorar la mobilitat a les nostres terres com per exemple l’aturada de
l’AVE a l’Estació de l’Aldea, o la implantació del preu de autobusos entre les diferents
poblacions de les nostres terres al preu d’1 euro.
Atès que la Llei 9/2003 de la Mobilitat, del 13 de juny del 2003, estableix, entre d’altres, la
creació de dos tipus d’instruments: els de planificació (Pla Director) i els de gestió (Autoritat
Territorial de Mobilitat, ATM). Així mateix, promou els valors de seguretat, sostenibilitat i
integració social en el nou model de mobilitat.
Atès que el Decret 344/2006, del 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada, concreta les obligacions de finançament de les persones promotores de
les actuacions generadores de la nova mobilitat, i que el Decret 466/2004, del 28 de
desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de
Mobilitat, que determina el procediment per a l’elaboració i tramitació de les directrius
nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat i els plans específics, acaben de
definir com han de ser aquests instruments.
Atès que actualment tant el Camp de Tarragona, com les àrees de Lleida i Girona disposen
d’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) i que Barcelona disposa d'una Autoritat de Transport
Metropolità pròpia donada la realitat diferenciada de la ciutat.
Atès que la Llei 21/2015 de finançament del Sistema de Transport Públic de Catalunya, del
29 de juliol, estableix, entre d'altres, al seu article 15, el Sistema Tarifari Integrat, un títol
general de transport destinat a fer efectiu l’accés a un transport públic assequible i fidelitzarne la utilització" i al seu article 16 la integració tarifària, zonificació i intermodalitat.
Atès que el 23 d'abril de 2015, es va firmar l’acord de col·laboració entre els consorcis del
Transport Públic de l’àrea de Lleida, l’àrea de Girona i del Camp de Tarragona per la licitació
del contracte dels Serveis d'explotació i manteniment correctiu i evolutiu del Sistema de
Gestió de la Integració Tarifària (SGIT).
Atès que les administracions que integren una ATM creen un consorci interadministratiu per
la coordinació del sistema de transport públic de viatgers. I que aquest organisme, l’ATM,
està integrat per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments del territori que ho sol·liciten i
19

la composició del consorci es pot ampliar a través d’adhesions de nous membres, aprovades
pel Consell d'Administració, com ara consells comarcals.
Atès que l’estructura organitzativa d'una ATM inclou els òrgans de Govern (president,
consell d’administració, etc.), òrgans de gestió i òrgans de consulta i participació, on hi
poden estar representats els col·lectius ciutadans i plataformes socials implicades.
Atès que per al període 2016 - 2018 s'ha anunciat la implantació de la T-Mobilitat, una nova
targeta de transport unipersonal que substituirà gradualment tota la gama actual de títols de
transport. I que es tracta d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió.
Atès que a les Terres de l’Ebre, l’àrea de Lleida i les comarques centrals no serà possible
una correcta implantació si abans no s’aproven els respectius plans directors i es posen en
funcionament les ATM.
Atès que s'ha demostrat sobradament que les ATM, els plans directors i el SGIT són una
eina vàlida per a la gestió i coordinació del transport públic, que reverteix directament en el
benefici de l’usuari.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta del Consell d’Alcaldes de la comarca del
Baix Ebre, i per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la creació de manera immediata
de l’ATM de les Terres de l'Ebre i, si s’escau, del Priorat, o de qualsevol altre organisme o
ens que tingui les mateixes atribucions i competències en aquest àmbit territorial tenint en
compte el model de desplegament de la T-Mobilitat, per tal de que les decisions preses en
matèria de mobilitat siguin vinculants i consensuades amb el territori, en les mateixes
condicions que tenen o tindran en el futur la resta de territoris del país que han desplegat
l’ATM.
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme la recuperació i
revisió del Pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre, per tal de conèixer la realitat a
partir de la qual desenvolupar-lo, amb dades actualitzades i fidedignes i propostes
adequades a les necessitats actuals dels usuaris i que es permeti als ciutadans, organitzats
en entitats i plataformes socials, participar-hi i estar degudament informats.
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme el desenvolupament
total del Sistema de Gestió d’Integració Tarifària (SGIT) a les Terres de l'Ebre i, si s’escau, al
Priorat.
QUART. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta
del Parlament de Catalunya, als grup politics del Parlament de Catalunya, i l’Associació
Trens Dignes de les Terres de l'Ebre - Priorat.
PUNT 8è. Proposta de grups polítics comarcal en relació al suport al referèndum, al
procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb
la sobirania.
En la seva Intervenció el Sr. Jordan exposa que si només llegeixen el títol el seu vot seria
favorable, però després al llegir el contingut hi ha punts on està d’acord i altres no, de fet ha
20

intentat introduir esmenes per tal de poder votar-la a favor i com no s’han volgut introduir hi
haurà punts en el que votarà a favor i altres s’abstindrà. En el primer punt voldria afegir que
s’intentés inclouré al màxim de catalanes i catalans així com també al conjunt de la societat i
no com va passar el 9 de novembre de fa dos anys.
Continua afegint el Sr. Jordan que voldria afegir en el punt a totes les entitats a favor del dret
a decidir que són el 80% de la societat catalana i no només a l’AMI. Votaran afirmativament
al 3r i 4rt punt però al 5è voldria afegir també d’enviar aquesta comunicació a totes les
associacions municipalistes del país.
El Sr. Roig en la seva intervenció referma que la seva posició en el que les idees i les
expressions polítiques s’emmarquen en un dret d’expressió democràtica i no poden ser
perseguides judicialment.
Afegir el Sr. Roig que els socialistes volen posar de manifest que hi ha una alternativa a
Catalunya que passar per un nou acord amb la resta d’Espanya, i cal evitar així un
confrontament i el soc de trens al que anem abocats i dedicar les energies al creixement
econòmic i la disminució de les desigualtats socials.
El que proposa el seu partit és una reforma federal que doni resposta a les tres demandes,
un millor finançament, una millor distribució de les competències i un reconeixement mutu a
la diversitat.
El Sr. Adell en la seva intervenció diu que dona ple suport al Parlament de Catalunya com
també a la resta de càrrecs electes, i els fets que apunta aquesta moció es un pas endavant
com a país.
En resposta al Sr. Jordán li diu que al referèndum del 9 de novembre estaven convidats a
participar-hi tots els catalans i catalanes.
El Sr. Franch expressa la seva conformitat amb les paraules del Sr. Adell.
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de
Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb
l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració
del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic
sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels
ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que
ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat,
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sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la
postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions
a partir de criteris subjectius.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta dels grups comarcals de CiU i Esquerra, ,
el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS
PRIMER. Manifestar el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre a la resolució del
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la
independència, com a molt tard, el setembre de 2017.
Aquest punt queda aprovat amb els vots a favor dels 10 consellers del grup comarcal de CiU
i els 8 d’Esquerra, amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, i els vots en contra dels
6 consellers comarcals del grup del PSC i del conseller comarcal del PP.
SEGON. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent a la nostra
comarca de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la
participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de
transversal socialment i política.
Aquest punt queda aprovat amb els vots a favor dels 10 consellers del grup comarcal de CiU
i els 8 d’Esquerra, amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa, i els vots en contra dels
6 consellers comarcals del grup del PSC i del conseller comarcal del PP.
TERCER. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica,
lliure i democràtica.
Aquest punt queda aprovat amb els vots a favor dels 10 consellers del grup comarcal de
CiU, els 8 d’Esquerra, els 6 del grup comarcal del PSC i del conseller comarcal d’Entesa, i
amb el vot en contra del conseller comarcal del PP.
QUART. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
Aquest punt queda aprovat amb els vots a favor dels 10 consellers del grup comarcal de
CiU, els 8 d’Esquerra, els 6 del grup comarcal del PSC i del conseller comarcal d’Entesa, i
amb el vot en contra del conseller comarcal del PP.
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CINQUÈ. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Aquest punt queda aprovat amb els vots a favor dels 10 consellers del grup comarcal de CiU
i els 8 d’Esquerra, i dels 6 consellers comarcals del grup del PSC, amb l’abstenció del
conseller comarcal d’Entesa i del conseller comarcal del PP.
PUNT 9è. Proposta de grups polítics comarcals per requerir a les administracions
competents actuacions per tal de mobilitzar els sediments retinguts als
embassaments de Mequinensa i Riba-roja
En la seva intervenció el Sr. Jordan diu breument que està d’acord amb aquesta proposta,
afegeix que el Delta de l’Ebre esta patint una greu regressió, i que cal aplicar aquestes
mesures proposades per tal d’evitar aquesta regressió que estem patint.
El Sr. Roig en la seva intervenció exposa que diversos estudis adverteixen del greu
problema que afecta al Delta de l’Ebre que preveu que el 45% de la superfície del Delta
quedarà sota el nivell del mar tant pel seu procés d’enfonsament natural com per la marca
d’aportació de sediments del riu, sediments que no deixen passar els pantans construïts.
Afegeix en la seva intervenció el Sr. Roig que és totalment necessari aturar aquesta erosió
continuada, i afegeix també que una possible solució seria la transferència de forma
controlada de sediments retinguts a l’embassament de Riba-Roja, així com també recuperar
el sistema del Colmateig
El Sr. Franch, agraeix com a habitant del Delta de l’Ebre el suport a aquesta moció, i vol
afegir que al delta s’està patint un greuge comparatiu, ja que davant la regressió del Delta de
l’Ebre no hi ha cap administració que hi actuí per tal d’evitar-lo.
Finalment demana que al punt 8è afegiria que la Bocana del riu no s’obri només quan hi hagi
grans avingudes, sinó que estigui oberta durant tot l’any.
Atès que la regressió de la línia costera del Delta de l’Ebre és un problema directament
provocat per la construcció i la gestió actual dels embassaments de la Conca de l’Ebre, al
interrompre el transport de sediments des del Riu Ebre fins al Mar i el seu Delta quedant (els
sediments) retinguts als embassaments. Al mateix temps, la retenció de sediments als
embassaments no permet contrarestar l’enfonsament natural de la plana deltaica (fenomen
anomenat subsidència) factor que agreuja la pèrdua d’alçada de la plana del Delta de l’Ebre.
Estudis recents de l’IRTA demostren que la plataforma deltaica s’enfonsa en promig 3
mil·límetres anuals. Aquest fenomen (la subsidència) se veu accentuat per l’augment del
nivell del mar degut a l’efecte del canvi climàtic. Estudis científics de l’IRTA i la UPC
adverteixen que durant el segle XXI el 45% de la superfície del Delta quedarà per baix del
nivell del mar si no se prenen mesures adients.
Atès que durant el segle XXI podrien quedar inundats pel mar espais urbans com Riumar i
altres de gran valor mediambiental, com l’Illa de Buda o la Barra del Trabucador, i podria
produir-se una salinització excessiva que dificulti les activitats agrícoles i, especialment, el
cultiu d'arròs.
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Atès que la pèrdua de la línia de la costa i el dèficit de sediments és un problema que no
només afecta al propi Delta de l’Ebre sinó també a tota l’àrea d’influència del Riu Ebre.
Mitjançant la cartografia e imatges de satèl·lit disponibles dels darrers anys, se constata que
la major part del litoral del Delta de l’Ebre pateix una forta regressió de la línia de la costa:
especialment a les zones de la desembocadura, l’Illa de Buda, la Barra del Trabucador, la
Platja de la Marquesa i la Barra del Fangar. Tot i això, en altres punts del Delta se produeix
el fenomen invers (tendència a la sedimentació), afectant el correcte desenvolupament de
les activitats productives existents al Delta de l’Ebre, com és el cas de la Badia del Fangar
(afectació de la pesca, producció aqüícola i recol·lecció de mariscos).
Atès que l’ecosistema deltaic, així com el seu sistema dunar, són, per definició, sistemes
canviants i dinàmics i, per tant, també adaptatius. No obstant, la construcció i gestió actual
dels embassaments (sobretot els localitzats al tram baix del Riu Ebre) ha provocat la baixa
capacitat de resiliència del sistema Deltaic. La construcció dels embassaments del tram baix
del Riu Ebre a mitjans del segle XX ha comportat un canvi en la dinàmica fluvio-marina.
Actualment la dinàmica marina domina sobre la dinàmica fluvial. provocant l’acceleració de
l’erosió de la línia de la costa, la desaparició del sistema dunar i la pèrdua d’ecosistemes
claus i d’especial rellevància com són els aiguamolls. Conseqüentment, per tal de recuperar
parcialment l’equilibri sedimentològic i, per tant, ecològic, així com assegurar la sostenibilitat
econòmica d’aquesta part del territori, se requereix d’un nou model de gestió dels
embassaments de la Conca de l’Ebre (especialment els de la part baixa del Riu Ebre) amb
l’objectiu de restaurar la continuïtat en la transferència dels sediments.
Atès que la gestió actual dels embassaments de la Conca de l’Ebre implica que una gran
part de la superfície aèria del Delta de l’Ebre (45% durant el segle XXI) pugui quedar
inundada per la combinació de tots aquests processos (falta de sediments, subsidència i
elevació del nivell del mar pel canvi climàtic. S’ha demostrat la ineficàcia de la “regressió
controlada” (no interferir en el curs de la regressió esperant a que la mateixa s’equilibri amb
una pèrdua mínima de la superfície deltaica) al estar molt per sobre de l’esperat (veure
imatges adjuntes).
Atès que, segons els estudis científics de l’IRTA i les universitats, en dia d’avui arriben a la
desembocadura del riu Ebre 100.000 tones de sediments anuals, menys d’un 1% del volum
que arribava antes de la construcció dels pantans, que era de 20 milions de tones. Se
calcula que actualment l’embassament de Riba-Roja d’Ebre rep anualment 2 milions de
tones de sediments. Durant els darrers anys des de diversos àmbits s’ha proposat recuperar
part dels sediments retinguts als embassaments del curs mig-final del riu Ebre. Els estudis
realitzats per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’IRTA demostren que amb una
aportació mínima anual de 1’2 milions de tones de sediments fins a l’any 2100 seria suficient
per afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i l’augment del nivell del mar. Si la
pujada del nivell del mar fos superior als 53 centímetres llavors les aportacions de
sediments, per mantenir l’elevació actual, haurien de ser d’entre 2’5 i 3’5 milions de tones
anuals.
Atès que diversos països del món tenen experiència amb una gestió responsable dels
sediments. Fins i tot, a preses com la de l’embassament de Joaquín Costa (més conegut
com “Barasona”, Aragó, Conca Hidrogràfica de l’Ebre) la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) va reparar les seves comportes de fons i les fa funcionar regularment.
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Atès que abans de la construcció dels pantans de Mequinensa i Riba-Roja hi havia dos
cicles d’aportació d’aigua al Delta, el de reg de maig a setembre pel qual se pagava el canon
de reg, i el del colmateig (cultura d’aprofitament dels sediments), de setembre a febrer, pel
qual se pagava una altra quota.
Atès que cal dirigir els sediments a les zones on fan falta. I considerant que és possible, per
exemple, facilitar l’obertura de la Gola de Migjorn en moments de crescuda del Riu Ebre,
una de les desembocadures del Riu Ebre que queda tapada la major part de l’any a causa
d’una mescla de factors humans i mediambientals.
Atès que el 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
(CSTE) aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals
ecològics per al tram final del riu Ebre i el seu Delta amb propostes diferenciades per a anys
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal
ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hectòmetres cúbics anuals; per a un any
normal hauria de ser de 7.732 hectòmetres cúbics anuals i per a un any humit de 9.907
hectòmetres cúbics anuals. A més, s’incorpora una proposta de cabal mínim
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hectòmetres cúbics anuals.
Aquesta proposta de cabals ambientals va ser aprovada pel Parlament de Catalunya i la
Generalitat de Catalunya, per mediació de l’Agència Catalana de l’Aigua, la va presentar en
forma d’al·legacions perquè s’inclogui en la revisió del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre.
Atès que les “Instrucciones de grandes presas” (Ordre de 31 de març de 1967 pel que
s’aprova la Instrucció per projecte, construcció i explotació de grans preses) al seu Article 94
i el “Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses” (Ordre de 12 de març de
1996 pel que s’aprova el Reglament Tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments,
sobre els informes anuals i l’obertura de comportes de fons) especifiquen que tots els
equipaments de la presa incloses les comportes de fons o “desagües” s’han de mantindre en
bon estat.
Atès que se tenen indicis de que les comportes de fons de les preses de Mequinensa i RibaRoja no s’han obert mai des de la seua construcció. I atès que aquestes comportes de fons
o “desagües” són fonamentals per alliberar els sediments, conforme expliquen els estudis de
l’IRTA i la UPC.
Atès que els sediments retinguts als embassaments redueixen la capacitat d’emmagatzemar
aigua, causen problemes de salut pública (proliferació d’algues, mosquits, etc.) i dificulten
activitats esportives, turístiques i econòmiques (rem, infraestructures de reg, etc.) a
poblacions com Escatrón (Aragó, embassament de Mequinensa), La Granja d’Escarp
(Lleida, embassament de Riba-Roja) o Mequinensa (Aragó, embassament de Riba-Roja).
Als anys 1995, 1996 i 1997, quan se van realitzar els desembassaments de l’embassament
de Joaquín Costa (Barasona/Aragó) gran part dels sediments van quedar retinguts prop del
casc urbà del Municipi de Mequinensa i causen els problemes esmentats anteriorment (i
àmpliament relatats al “Proyecto de Recuperación del lecho y mejora del estado ecológico
del Río Segre en la confluencia con el Ebro. T.M. de Mequinenza (Zaragoza)” elaborat per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre). Aquests sediments atrapats al tram final del Riu Segre,
a la zona denominada Aiguabarreig (cua de l’embassament de Riba-Roja) no han pogut
arribar al Delta de l’Ebre per l’absència d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la
Conca de l’Ebre.
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Atès que hi ha focus de contaminació latents com és el cas dels residus de la indústria
química de Sabiñanigo (Río Gállego, afluent de l’Ebre, Aragó).
Atès que l’explotació de les preses i els embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix es
desenvolupa per mitjà de títols concessionals segons el que estableix el Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, i que
majoritàriament aprofiten els recursos hídrics per destinar-los a la producció d’energia
hidroelèctrica.
Atès que, segons els estudis de la Universitat Rovira i Virgili, des del punt de vista general
del sistema elèctric, no hi hauria un problema d’abastiment elèctric quan les centrals
hidroelèctriques deixessin de funcionar durant els desembassaments controlats proposats
per l’IRTA i la UPC. El sistema elèctric està tot connectat i és excedentari. Actualment, a
l’Estat Espanyol, hi ha més de 100.000 MW de potència instal·lada, amb una demanda
màxima històrica (l’any 2007) d’uns 45.000 MW. A més, el sistema elèctric espanyol és
exportador net d’electricitat des de l’any 2004. I l’energia hidroelèctrica representa només un
17% del total (i dins d’aquest percentatge les hidroelèctriques de Mequinensa i Riba-Roja en
són una petita part).
Atès que estudis científics recents com els de Philip Fearnside de l’INPA (Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazonia) demostren també l’impacte ambiental de les centrals
hidroelèctriques i dels embassaments en tant que productores de gasos d’efecte hivernacle
que promouen el canvi climàtic i l’augment del nivell del mar.
Atès que hi han exemples de demolició de preses obsoletes a diversos llocs del planeta, fins
i tot a l’estat espanyol amb la demolició de les preses de la Retuerta (Río Aravalle, Ávila,
CHDuero) i la demolició de la presa de la Gotera (Río Bernesga, León, CHDuero). O els
casos de les dues preses del Riu Penobscot (EUA) estudiats amplament per científics com
Josh Royte (The Nature Conservancy).
Atès que la Llei d’Aigües en el seu article 23 atorga potestats d’administració i control del
domini públic hidràulic a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre com a Organisme de la
Conca del Riu Ebre, que li permeten regular tots i cadascun dels aprofitaments hídrics
autoritzats com el de les centrals hidroelèctriques, que a l’empara de l’article 65 de la
mateixa llei, confereix d’ofici o a instància de part la possibilitat de revisar les concessions
vigents en casos de modificació de les circumstàncies en les quals foren concebudes.
Atès que el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2
d’agost, d’Aigües, disposa en el seu article 115 que, en l’àmbit de les competències dels
Organismes de Conca, exigiran altres condicionants a les concessions com són els cabals
mínims que deuran de respectar els aprofitaments per motius ecològics, i que aquests
podran ser revisats com estableix l’article 156 del mateix reglament, per haver-se modificat
els supòsits determinants del seu atorgament o quan s’hagin d’adequar als Plans
Hidrològics.
Atès que la situació de vulnerabilitat del Delta de l’Ebre, que s’ha exposat en anterioritat,
s’agreuja per la gestió que es fa de les preses i això representa una evident modificació dels
condicionants ambientals exigits a les centrals hidroelèctriques. I tenint en compte l’article
156 i 157 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, que faculta la revisió de les concessions
d’ofici o instància de part.
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Atès que el Delta de l’Ebre és Reserva de la Biosfera, Espai d’Especial Interès Natural,
Xarxa Natura 2000 i Parc Natural entre altres, protegit per diverses normatives
autonòmiques, estatals i europees.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per tots els grup comarcals, i
per unanimitat, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS

Primer. Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat, de donar suport a la
creació d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre. Instar al govern
espanyol i a la UE a que destinen una partida pressupostaria per crear el Pla de Gestió
Integral dels Sediments de la Conca de l'Ebre durant l’any 2017. I que aquest Pla s’aprovi
dins el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), òrgan en el que participa el
Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya.
Segon. Donar suport a la creació d’un front polític català i aragonès que requereixi a l’Estat
Espanyol una inspecció independent de les comportes de fons de les preses de
Mequinensa, Riba-Roja, Flix, i de la resta de les preses de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre.
En el cas de que les comportes de fons estiguin en mal estat, exigir-ne l’immediat
manteniment conforme està definit legalment. I estudiar i proposar la demolició de les preses
que van quedant obsoletes.
Tercer. Instar a les institucions competents a donar suport i aplicar els estudis i actuacions
sobre els sediments que han realitzat, estan realitzant i pretenen realitzar l’IRTA, l’ACA i les
Universitats als embassaments de Mequinensa, Riba-Roja i Flix. Instar el govern espanyol a
dotar de partida econòmica un projecte pilot de transferència controlada de sediments des
de l'embassament de Riba-Roja d'Ebre fins a la desembocadura del Delta de l'Ebre, per tal
d'implementar-se durant l'any 2017. Encarregar estudis complementaris que analitzen amb
profunditat la composició dels sediments dels embassaments de Mequinensa, Riba-Roja i
Flix. I, quan sigui necessari, utilitzar maquinaria pesada per anar removent els sediments
que no mou el corrent de l’aigua.
Quart. Instar a les institucions competents a recuperar la política del colmateig al Delta de
l’Ebre, per combatre la subsidència. I aplicar les actuacions múltiples i de poc impacte
ambiental que la UPC proposa per contenir el mar enfront del Delta de l’Ebre (sacs
geotèxtils plens de sorra, algues al fons del mar, etc.) i, d’aquesta manera, combatre la
regressió.
Cinquè. Instar a les institucions competents a revisar els protocols d’actuació de la gestió de
les preses i les autoritzacions ambientals integrades (Ley 16/2002 Autorización Ambiental
Integrada; Ley 21/2013 Evaluación de Impacto Ambiental). Revisar l’impacte ambiental de
les preses, tenint en compte les dinàmiques creixents de subsidència i regressió al Delta de
l’Ebre i les causes i efectes globals del canvi climàtic, per tal de sustentar legalment la
necessitat d’alliberar els sediments retinguts als embassaments: creació de noves lleis o
directives europees, espanyoles i catalanes.
Sisè. Instar a les institucions competents a impulsar l’inici dels expedients de revisió de les
concessions de les centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, Riba-roja i Flix,
imposant nous condicionants ambientals en la gestió de l’aprofitament dels recursos hídrics
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que permetin una millora en el traspàs dels sediments riu avall, tenint en compte la situació
de vulnerabilitat, erosió i resiliència de la plana deltaica.
Setè. Si les accions anteriors no sorgeixen els efectes esperats, interposar una denúncia
contra la gestió negligent de les preses i exigir responsabilitats a quants subjectes poguessin
derivar.
Vuitè. Instar a les institucions competents a prendre les mesures oportunes per obrir la Gola
de Migjorn en períodes de crescuda del Riu Ebre i la bocana principal del riu.
Novè. Instar al govern espanyol i a la UE a que destinen una partida pressupostaria per
descontaminar la zona de la indústria química de Sabiñanigo (Aragó).
Desè. Trametre aquests acords al President de la Comissió Europea, al President del
Govern de l’Estat, al Ministeri de Foment, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient i al Servei de Costes de Tarragona del mateix Ministeri, al President de la
Generalitat de Catalunya, al President de la Diputació General d’Aragó, al Departament de
Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del Govern d'Aragó, al Departament d'Innovació,
Investigació i Universitat del Govern d'Aragó, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de
l’Ebre, a l'Alcaldessa de Mequinensa, al Parc Natural del Delta de l’Ebre, a l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, a les Comunitats de Regants de l’Esquerra i
de la Dreta de l’Ebre i al moviment ciutadà de la “Campanya pels Sediments” per al seu
coneixement i per tal que produeixi l’efecte oportú. També trametre aquest acord als
portaveus dels diferents grups polítics del Parlament de Catalunya i del Parlament Aragonès,
del Congrés dels Diputats, del Senat i als diferents eurodiputats catalans i aragonesos.
PUNT 10è. Propostes d’urgència
El President presenta a votació per urgència la proposta següent:
A) Aprovació del Pla d’Igualtat del Consell comarcal del Baix Ebre 2016-2019
Se sotmet la urgència a votació ordinària i, per unanimitat dels presents, s’acorda sotmetre
la proposta a debat i votació. Així,
Els Plans d’Igualtat constitueixen un conjunt ordenat d'objectius i mesures que s'han de
portar a terme durant un període de temps concret i que permeten desenvolupar una
estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un
territori i/o organització, a partir d'una diagnosi prèvia.
Amb aquest objectiu, s’ha dissenyat el Pla d'Igualtat, en el que s’estableixen dos objectius
generals:
-Respectar i fomentar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit
laboral
-Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació
entre dones i homes.
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El pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes del Consell Comarcal del Baix Ebre és
una de les manifestacions expresses que mostra el conjunt de membres polítics i la
plantilla del Consell, en donar un pas endavant front la responsabilitat social. La nostra
entitat aposta per esdevenir una organització més justa, on el paper de les dones i els
homes quedi reconegut pel seu esforç i no per prejudicis estereotipats de gènere.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de Presidència, i per unanimitat, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Pla d’Igualtat del Consell comarcal del Baix Ebre 2016-2019
Segon. Traslladar aquest document als diferents serveis de la Corporació per a la seva
implementació.
B) Proposta per agrupar les forces polítiques i organitzacions socials per fer un
referèndum a Catalunya
El Sr. Jordan, representant del grup d’Entesa presenta a votació per urgència la proposta
següent:
Se sotmet la urgència a votació ordinària i, amb els vots favorables del consellers comarcals
dels grups d’ERC, ENTESA,PP I PSC, s’acorda sotmetre la proposta a debat i votació. El
portaveu de CiU manifesta que el seu grup es posiciona en contra de la urgència ates que
aquestes mocions s’han d’estudiar abans i no consideren que procedeixi la urgència.
Així,
En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant de manera
diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda convicció i una legítima voluntat de
decidir sobre el nostre futur polític com a nació.
Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vingut expressant
de manera diversa a través de mobilitzacions socials, eleccions polítiques i acords del
Parlament de Catalunya, utilitzant els mecanismes que la democràcia posa a l’abast de la
ciutadania.
Front a aquestes reivindicacions que són profundament democràtiques, la resposta del
Govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de rebuig, sinó de negativa
total a obrir cap via de diàleg. Al contrari, el PP ha judicialitzat i utilitzat les reivindicacions
de la gran majoria de la societat catalana com a arma política electoral per fiançar la seva
estratègia de conflicte i guanyar així espai polític i electoral.
La negativa a parlar-ne i a buscar solucions ha provocat un bloqueig de les reivindicacions
democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya i de retruc s’ha
convertit, junt amb la corrupció i les polítiques d’austeritat que castiguen a la majoria, en el
principal factor de bloqueig de la governabilitat política espanyola.
Per encarar aquesta situació esdevé fonamental que, malgrat les diferències existents
entre les diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma d’organització política
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de Catalunya i les diferències sobre la forma i el camí per assolir-los, siguem capaços de
posar més èmfasi en allò que ens uneix que en allò que ens separa.
En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents posicions
polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i l’exercici del dret a decidir,
com a forma de fer-lo efectiu, és la celebració d’un referèndum a través del qual la
ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica sobre el seu futur
com a nació i sobre la forma d’organització política que considera més adequada per
Catalunya.
Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta manera
democràtica de procedir. La convocatòria d’un referèndum s’ha de considerar com un
escenari normal i plenament homologable als països amb tradició i naturalesa democràtica,
com és el cas del Canadà (Quebec) o Gran Bretanya (Escòcia), que, davant de demandes
formulades per una comunitat nacional vinculada a un territori clarament delimitat
políticament i administrativament, consideren que la millor forma d’expressió d’aquesta
voluntat col·lectiva s’ha de constatar a partir d’un referèndum. El Consell d’Europa també
considera el referèndum com el mecanisme més idoni i democràtic per conèixer la voluntat
dels ciutadans i ciutadanes en qüestions d’aquesta naturalesa. I a més, existeixen en el
marc jurídic actual mecanismes suficients com per fer viable aquest referèndum.
Catalunya és una nació, i com a tal té el dret a decidir lliurament el seu destí, és a dir, a
exercir el dret a l’autodeterminació.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal d’Entesa,
amb els vots a favor dels 10 consellers del grup comarcal de CiU, els 8 d’Esquerra i el del
membre del grup d’Entesa, amb l’abstenció dels 6 membres del grup comarcal del PSC, i
el vot en contra del conseller comarcal del PP, el Ple del consell comarcal adopta els
següents ACORDS
Primer.- El Consell Comarcal del Baix Ebre considera necessari impulsar des dels partits
polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al voltant de
l’exigència de celebració d’un referèndum al màxim de forces polítiques, organitzacions
sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials. I insta al Govern de Catalunya a
reconèixer i donar suport a la construcció d’aquest espai transversal de la societat civil.
Segon. El Consell Comarcal del Baix Ebre expressa el compromís i fa seus tots els
esforços encaminats a la celebració d’un referèndum que compti en la seva convocatòria,
formulació i organització, amb les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la societat
catalana, que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de la
Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que, d’aquesta consulta, es desprenguin
efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica expressada per
la ciutadania.
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre insta el Govern de Catalunya que acordi
impulsar les iniciatives polítiques i parlamentaries necessàries per possibilitar, la celebració
d’un referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur
polític com a nació.
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Quart. El Consell Comarcal del Baix Ebre insta el govern de Catalunya a estendre a tot
l’Estat espanyol la idea que la sortida al conflicte actual és la celebració del referèndum,
cercant complicitats arreu dels territoris de l’Estat espanyol entre els partits polítics, les
organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general.
Cinquè. El Consell Comarcal del Baix Ebre insta el govern de Catalunya a obrir vies de
diàleg amb actors internacionals per a traslladar aquesta proposta de referèndum inclusiu,
amb garanties democràtiques i reconeixement previ, i a treballar en la recerca d’elements
de complicitat a nivell internacional, que ens permetin establir aliances.
Sisè. Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del
Parlament, als grups polítics amb representació institucional del Parlament de Catalunya,
del Congrés i del Senat, a les entitats municipalistes de Catalunya, els sindicats, les
universitats catalanes i les federacions i confederacions veïnals.

Abans d’iniciar el torn de control, el Sr. Jordi Jordán manifesta que tenia la voluntat de
presentar una altra moció en relació a la necessitat d’aprovar els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, atès que afecten de manera important, no només Catalunya, sinó
la comarca del Baix Ebre i que demà tindrà lloc una manifestació en relació a la desigualtat.
Pren la paraula el President per manifestar que aquesta és una moció molt específica i que
a la Junta de Portaveus se li ha demanat que no la presentés per tal de poder analitzar-la
amb temps suficient.
El Sr. Jordán manifesta quer ha acceptat la petició i ajorna la presentació per a la propera
sessió plenària.
PUNT 11è. Torn de control, precs i preguntes.
El Sr. Kilian Franch, portaveu del grup comarcal de CiU, pregunta com està el conveni de la
via del carrilet, ja que no s’ha fet comissió d’activació econòmica.
El Sr. President li respon que ahir mateix va arribar el conveni amb ADIF, i que l’estan
estudiant els serveis tècnics del consell.

Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la
sessió, sent 14:35 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.

La secretària accidental,

Vist i plau
El President,
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