ACTA 16/2019 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier
Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviño i Martí, Roger
Borràs i Vicente, Virginia
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Casals Vilaubí, Maria Jesús
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gómez Comes, Joan Pere
Jordan Farnós, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Roig Montagut, Enric
Royo Franch, Xavier
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
A Tortosa, sent les 14:00 hores del dia 20 de desembre de 2019, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la
sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del President del
Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 17 de desembre de 2019, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 de novembre de 2019.
2n. Expedient 1983/2019. Donar compte de les resolucions de Presidència-Ple
desembre 2019.
3r. Expedient 1968/2019. Aprovació, si s'escau, del nomenament dels membres del
Consell d'Administració de Baix Ebre Innova, SL.
4t. Expedient 1948/2019. Aprovació, si s'escau, del model de conveni a signar amb
els ajuntaments de la comarca per a implementació del Programa Treball i Formació
2019.
5è. Expedient 1967/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos dels serveis de recollida i
tractament de residus, any 2020.
6è. Expedient 1934/2019. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb
l’Ajuntament d'Aldover per a prestació dels serveis tècnics.
7è. Expedient 1304/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb l'ICAA per a
finançament de l'ICIF 2020.
8è. Expedient 1931/2019. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda de pròrroga per al 2020
del Contracte Programa 2016-2019.
9è. Expedient 1982/2019. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la plantilla de
l'exercici 2020.
10è. Expedient 1772/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del
procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de monitor de menjador.
11è. Expedient 1952/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del
procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de prospector/a.
12è. Expedient 1954/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del
procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a d'inserció
laboral.
13è. Expedient 1955/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del
procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a de projectes
ocupacionals.
14è. Expedient 1956/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del
procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a de gestió
administrativa.
15è. Expedient 1976/2019. Moció del grup comarcal de Junts per Catalunya per exigir
la millora dels serveis ferroviaris a les TE
16è. Propostes d’urgència
17è. Torn obert de control, precs i preguntes.
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Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i el secretari comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que
és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.

PUNT1r - Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 de novembre de
2019.
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 25
consellers comarcals, l’acta 14/2019 de la sessió ordinària de data 29 de novembre de
2019.
PUNT 2n- Donar compte de les Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

RP 2019-0329

SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient
1900/2019 -- Concertació operació tresoreria 2020 --

1900/2019

RP 2019-0328

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -Expedient 1916/2019 -- Múltiples interessats -PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL ÀREA
D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.
ORIENTADOR/A PROGRAMA ENFEINA'T.
DESEMBRE 2019 --

1916/2019

RP 2019-0327

Expedient 1903/2019 --RESOL RP 183 19 Antonia
Diaz de Argandoña modificació condicions de treball

1903/2019

RP 2019-0326

SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient
1900/2019 -- Concertació operació tresoreria 2020 --

1900/2019

RP 2019-0325

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

1631/2019

RP 2019-0324

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

1648/2019

RP 2019-0323

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

1633/2019

RP 2019-0322

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

1634/2019

RP 2019-0321

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

1632/2019

RP 2019-0320

SIA 2126660 -- PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL
ÀREA D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.
ORIENTADOR/A PROGRAMA ENFEINA'T.
DESEMBRE 2019 --

1916/2019
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RP 2019-0319

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -Expedient 1711/2019 -- Q0801272F SERVEI
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA -- PROGRAMA
REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL
CONVOCATÒRIA 2019. ANY 2020. SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ --

1711/2019

RP 2019-0318

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -Expedient 1295/2019 -- Q0801272F SERVEI
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA -- PROGRAMA
UBICAT-2020 --

1295/2019

RP 2019-0317

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -Expedient 1295/2019 -- Q0801272F SERVEI
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA -- PROGRAMA
UBICAT-2020 --

1295/2019

RP 2019-0316

Expedient 2620/2017 -- Contractació treballadora
familiar borsa de treball Neus Tiñena --

2620/2017

RP 2019-0315

Expedient 1960/2018 -- Contractacio treballadora
familiar Sonia Marzo Bernat --

1960/2018

RP 2019-0314

SIA 2126638 -- Expedient 1708/2019 -- Múltiples
interessats -- REVISIONS D'AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR, CURS 2019-2020 --

1708/2019

RP 2019-0313

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

1718/2019

RP 2019-0312

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

1714/2019

RP 2019-0311

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient
1886/2019 -- Múltiples interessats -- PAGAMENT
AJUTS LLARS D'INFANTS, CURS 2019-2020 -BAIXES

1886/2019

RP 2019-0310

SIA 2126638 -- Expedient 1743/2019 -PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2019. 5a
ADJUDICACIÓ. --

1743/2019

RP 2019-0309

SIA 2126638 -- Expedient 1871/2019 -- Contractació
acompanyant transport adaptat Carmen Samper
Franquet per substitució vacances Dolors Rodriguez i
Cinta Princep --

1871/2019

RP 2019-0308

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient
1518/2019 -- CONTRACTE DE SERVEIS. REDACIÓ
PROJECTE EDAR DE PAULS --

1518/2019

RP 2019-0307

SIA 2126638 -- Expedient 1731/2019 -- Múltiples
interessats -- PAGAMENT AJUTS LLARS D'INFANTS,
CURS 2019-2020 -- i BAIXES

1731/2019

RP 2019-0306

Expedient 1106/2019 -- Contractació Jordi Balart
Martín, Auxiliar tècnic Informàtica, contracte interinitat
fins cobrir plaça vacant. Inici 01-01-2020. Jornada 50%
--

1106/2019

4

RP 2019-0305

100 SECRETARIA -- Expedient 1329/2019 -Suspensió tasques conducció vehicle a Arturo Royo
Porcar i modif. CE amb efectes 01-01-2020

1329/2019

RP 2019-0304

SIA 2126638 -- Expedient 1630/2019 -- Múltiples
interessats -- Resolució admesos i exclosos definitiu
borsa de treball treballador/a familiar adaptat exercici
2019 --

1630/2019

RP 2019-0303

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -Expedient 1916/2019 -- PROVISIÓ DE LLOC DE
TREBALL ÀREA D'ACTIVACIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ. ORIENTADOR/A PROGRAMA
ENFEINA'T. DESEMBRE 2019 --

1916/2019

RP 2019-0302

SIA 2126671 -- 100 SECRETARIA -- Expedient
1572/2019 -- Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 5 de Tortosa --Personació JUDICI
MONITORI - TEODOMIRO MORICHE CARRO PROCURADOR CONTENCIOSOS TRASNPORT
ESCOLAR --

1572/2019

RP 2019-0301

Expedient 1879/2019 RESOL RP 165 19 Jordi Cartoixà
interinitat vacances xòfers 10 12 2019.

1879/2019

RP 2019-0300

SIA 2126671 -- 100 SECRETARIA -- Expedient
1572/2019 -- Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 5 de Tortosa -- Personació JUDICI
ORAL - TEODOMIRO MORICHE CARRO PROCURADOR CONTENCIOSOS TRANSPORT
ESCOLAR --

1572/2019

RP 2019-0299

SIA 2126797 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient
1900/2019 -- Concertació operació tresoreria 2020 --

1900/2019

RP 2019-0298

Expedient 1625/2019 RESOL RP 163 19 David
Fernández fí contracte 13 12 2019.

1625/2019

RP 2019-0297

SIA 2126669 -- 100 SECRETARIA -- Expedient
1878/2019 -- Modificació de les condicions de treball FRANCESC LUQUE CRESPILLO - Subaltern
conductor --

1878/2019

RP 2019-0296

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient
1754/2018 -Personació i encarrec d'assistencia a
Diputació de tarragona pel Contencios 182-2019
interposat per JAIME CARRERA, SAU

1754/2018

RP 2019-0295

Contractació per obra o servei determinat 4
Dinamitzadors cívics-Fitxa 44 Contracte Programa
Serveis Socials. Del 09-12-2019 al 08-12-2020

1767/2019

RP 2019-0294

SIA 2126638 -- Expedient 1840/2019 -- Contractació
acompanyant transport adaptat Carmen Samper
Franquet per substitució vacances Tere Barbera --

1840/2019

RP 2019-0293

Expedient 1875/2019 RESOL RP 161 19 Lídia
Martínez Nofre modificació jornada 02 12 2019.

1875/2019
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RP 2019-0292

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient
1381/2019 -- S0811001G Generalitat Barcelona -Gestió instal·lacions juvenils 2019 --

1381/2019

RP 2019-0291

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient
1381/2019 -- S0811001G Generalitat Barcelona -Gestió instal·lacions juvenils 2019 --

1381/2019

RP 2019-0290

SIA 2126638 -- 650 JOVENTUT -- Expedient
1381/2019 -- S0811001G Generalitat Barcelona -Gestió instal·lacions juvenils 2019 --

1381/2019

RP 2019-0289

SIA 2126638 -- Expedient 1628/2019 -- resolució
d'admesos i exclosos al procediment selectiu de la
borsa de treball acompanyant transport adaptat exercici
2019

1628/2019

RP 2019-0288

SIA 2126638 -- Expedient 1629/2019 -- Aprovacio llista
admesos i exclosos borsa de treball xofer transport
adaptat exercici 2019 --

1629/2019

RP 2019-0287

SIA 2126638 -- Expedient 1630/2019 - Aprovació llista
admesos i exclosos borsa de treball treballador/a
familiar adaptat exercici 2019 --

1630/2019

RP 2019-0286

SIA 2126638 -- Expedient 1875/2019 -- Modificació
contracte treballadora familiar Lidia Martinez --

1875/2019

PUNT 3r. Expedient 1968/2019. Aprovació, si s'escau, del nomenament dels
membres del Consell d'Administració de Baix Ebre Innova, SL.
El Capítol III del Estatuts de la societat de capital comarcal BAIX EBRE INNOVA, SL
regula els òrgans i, concretament, el Consell d’Administració. Així, en l’article 15 es
disposa que estarà format per un nombre de membres determinat pel Ple del Consell
Comarcal, no inferior a tres ni superior a dotze i que aquests seran designats pel Ple
del Consell Comarcal del Baix Ebre entre persones que reuneixin les qualificacions
professionals necessàries, garantint la participació de tots els grups polítics presents al
Ple del Consell Comarcal.
En aquests moments és necessari adaptar la seva composició a l’actual representació
plenària, i en el marc de la normativa actual prendre en consideració la Disposició
Addicional 12 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal d’Activació econòmica i esports amb
els vots a favor dels 11 consellers del grup comarcal d’ERC, els 2 dels consellers del
grup comarcal de Movem i el del conseller comarca de Ciutadans, amb l’abstenció dels
3 consellers comarcals del PSC, i amb els vots en contra dels 8 consellers comarcals
del grup Junts, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Establir de membres del Consell d’Administració de l’entitat mercantil BAIX
EBRE INNOVA, SL en 9 membres i determinar la proporció de representació dels
grups polítics comarcals de l’actual composició del Ple del Consell, essent la següent
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Grup Polític Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya: 4 membres
Grup Polític Comarcal de Junts per Catalunya: 2 membres
Grup Polític Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP): 1 membre
Grup Polític Conseller Comarcal Movem Terres de l’Ebre: 1 membre
Conseller Comarcal del Partit Ciutadans-Partido de la Ciudadania: 1 membre
Segon.- Designar membres del Consell d’Administració de BAIX EBRE INNOVA, SL:
Grup Polític Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya
Sra. Laura Fabra Verge
Sr. Ivan Garcia Maigí
Sr. Josep Antoni Navarro Serra
Sra. Rosalia Pegueroles Gisbert
Grup Polític Comarcal de Junts per Catalunya
- Sr. Xavier Royo Franch
- Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Grup Polític Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
- Sr. Enric Roig Montagut
Grup Polític Conseller Comarcal MOVEM TERRES DE L’EBRE
- Sr. David Poy Martínez
Conseller Comarcal del Partit Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Sr. Sebastià Castañeda Ramos

Tercer. - Donar a aquest nomenament la tramitació corresponent per a la seva
efectivitat.

PUNT 4t- Expedient 1948/2019. Aprovació, si s'escau, del model de conveni a
signar amb els ajuntaments de la comarca per a implementació del Programa
Treball i Formació 2019.
Exposa el punt el Sr. Xavier Faura, President del Consell Comarcal el Baix Ebre.
En primer lloc intervé la portaveu del grup comarcal de Junts, que demana cedir la
paraula al Sr. Andreu Curto, i també anuncia que el seu grup votarà de forma
diferenciada aquesta proposta.
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El Sr. Curto, explica que votaran d’una forma diferenciada perquè ells han sigut
escollits als seus municipis i han de representar-los davant d’aquest ens, per això la
resta de conselleres i conselleres del seu grup votaran a favor però ell i el Sr. Carlos
Serra, representants del municipi de Deltebre votaran en contra d’aquesta proposta
perquè entén que s’ha discriminat d’una forma arbitraria al seu municipi.
Contínua explicant que la Comissió Informativa els van explicar que aquest conveni el
signaven amb tots els municipis excepte Deltebre i Tortosa, i si amb la resta de
municipis de la comarca. A Deltebre els van explicar que no es podien acollir perquè
el consell no tenia competències pròpies ni en gestió de residus ni via verda.
Aquest mateix mati, l’Alcalde de Deltebre, ha enviat una carta queixant-se al President
del Consell Comarcal del Baix Ebre per aquest fet
Continua el Sr. Curto, dient que el Programa Treball i Formació, tot i no tenir
competències en matèria de residus, si que permet tenir competències en
manteniment de camins naturals i amb el manteniment d’edificis comarcals. Així doncs
el consell comarcal té un conveni signat amb aquest consell pel camí natural de
Deltebre, i que un cop finalitzades les obres tenien el compromís de la senyalització,
així també com el manteniment de l’edifici d’Ebreterra. Per tant crec que amb aquests
convenis que té signats el consell comarcal ens podríem adherir al programa Treball i
Formació.
Per finalitzar, el Sr. Curto, demana a la resta de consellers i consellers de Deltebre
que s’oposin en la votació d’aquest punt.
El Sr. Faura, li respon que li agradaria poder signar aquest conveni amb tots els
municipis, que no vol discriminar a cap municipi, li dona la paraula a la Sra. Fabra.
La Sra. Fabra, li respon al Sr. Curto, que els treballs de manteniment del camí natural
els realitzarà un treballador del consell, però que no formarà part de la brigada
municipal de Deltebre, igualment que el manteniment de l’edifici d’Ebreterra, que
mitjançant treballadors d’aquest programa realitzaran les funcions de manteniment i
funcionament.
El Sr. Curto, li respon que els informes tècnics no li justifiquen que no puguin signar
aquest conveni amb la població de Deltebre i demana un informe legal sobre la
possibilitat de signar o no aquest conveni amb el seu municipi.
Seguidament els conselleres i conselleres voten la proposta presentada.
El Departament Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei d’Ocupació de
Catalunya, impulsa un programa específic de treball i formació amb l’objectiu de
millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur mitjançant
l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació
professionalitzadora o tranversal que han de rebre les persones participants durant el
contracte de treball.
En aquest sentit, aprovà l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per al Programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d'atur, publicada en el DOGC núm. 7713 de 26 de setembre de
2018, i per a l’any 2019 obre la convocatòria per a la concessió de subvencions
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mitjançant la resolució TSF/2232/2019, de 1 d’agost, publicada en el DOGC núm.
7737 de 12 d’agost de 2019.
Com a resultat de la gestió de les convocatòries 2017 i 2018 d'aquest Programa, s'ha
posat de manifest la necessitat de consolidar les noves línies d'aquestes
convocatòries, DONA (Treball i Formació per a dones en situació d'atur) i ACOL
(Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència
temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social), mantenint o ampliant
les dotacions pressupostàries anteriors. En aquest sentit, la convocatòria 2019 manté
els quatre grans grups de persones beneficiàries: les persones en risc de caure en
situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi
preferentment més grans de 45 anys, les persones en situació d'atur destinatàries de
la renda garantida de ciutadania, les dones en situació d'atur i les persones que
obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals
d'arrelament social.
L’ORDRE estableix diferents tipus d’accions:
a. Accions d’experiència laboral: Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les
persones destinatàries mitjançant la contractació laboral, per part de l’entitat
beneficiària o ens instrumental, en cas d’encàrrec de gestió, de les persones
destinatàries per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social i sempre
porten aparellada un compromís de realització d’accions formatives.
Aquests treballs són competència del Consell Comarcal del Baix Ebre. El treballs a
realitzar no tindran caràcter estructural i han d’estar directament relacionats amb
l’interès social que persegueix el projecte.
El projecte contempla accions de caire supramunicipal, i on el Consell Comarcal
exerceix la seva competència.
b. Accions formatives: Aquestes accions consisteixen en la realització d’una activitat
formativa professionalitzadora per part de les persones destinatàries dels projectes
d’experiència laboral. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones
participants al programa i ha d’estar relacionada preferentment amb el treball que
desenvolupa i s’ha d’impartir durant el contracte de treball, dins de l’horari laboral.

Amb data 10 de setembre de 2019, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va
presentar la sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA,
per als següents projectes d’experiència professional:
- Conservació, millora i prestació de serveis en espais naturals.
- Conservació, millora i prestació de serveis espais urbans, interurbans i edificis
públics.
- Conservació, millora, control i recepció d’edificis públics.
Amb data 4 de novembre de 2019, la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
resol l’atorgament al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la subvenció, en
relació amb la sol·licitud, per al projecte presentat.
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El Consell Comarcal vol desenvolupar les accions derivades d’aquest atorgament a
través del desenvolupament d’accions de competència comarcal però que han de ser
executades en el termes municipals corresponent. Amb aquesta finalitat se signa el
conveni de col·laboració que regularà les accions.
D‘acord la base 5.1. de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre les persones
contractades en el marc del Programa Treball i Formació hauran de realitzar accions
d’experiència laboral que no poden tenir caràcter estructural i amb un clar interès
social. Per altra banda, les tasques han de ser competència del Consell Comarcal del
Baix Ebre. En relació a aquest marc competencial, les tasques a realitzar per part dels
participants als Programa Treball i Formació estan relacionades amb les següents
accions:
-Gestió, tractament i recollida de residus.
-Conservació i Millora de la Via Verda i Camí Natural.
-Conservació i Millora dels edificis propis.
L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució
de finalitats d’interès comú.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal d’Activació econòmica i esports amb
els vots a favor dels 11 consellers del grup comarcal d’ERC, 6 consellers comarcals
del grup Junts, els 3 dels consellers comarcals del grup del PSC, el dels 2 dels
consellers del grup comarcal de Movem i el del conseller comarca de Ciutadans, i amb
els vots en contra dels 2 consellers comarcals del grup Junts (Sr. Andreu Curto i el Sr.
Carlos Serra) , el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el model de conveni a signar amb diferents ajuntaments de la
comarca l’objecte del qual és establir la relació, la participació, les obligacions, la
coordinació i la cooperació entre el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i
l’AJUNTAMENT corresponent per a la realització del programa Treball i Formació
adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació, persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i dones en
situació d’atur víctimes de violència de gènere i/o aturades de llarga durada publicat
Segon. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord

PUNT 5è.- Expedient 1967/2019. Aprovació, si s'escau, dels costos dels serveis
de recollida i tractament de residus, any 2020.
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels
ajuntaments de la comarca en matèria de residus
Actualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei a través del seu ens
instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-.
El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa adjudicatària i el
servei de tractament amb mitjans propis.
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El COPATE ha aprovat el cost dels serveis de recollida, arran la recent adjudicació del
contracte, i del servei de tractament adequant els preus a la realitat actual, que seran
efectius a partir del proper dia 1 de gener de 2020.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal de Gestió Ambiental. I amb
unanimitat de tots els consellers i consellere comarcals, 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 2020 i fins que s’acordi una
modificació dels mateixos, d’acord amb el següent resum:
RESUM COSTOS GESTIÓ RESIDUS BAIX EBRE 2020

Municipi
Aldea, l'
Aldover
Alfara de Carles
Ametlla de Mar, l'
Ampolla, l'
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
Perelló, el
Roquetes
Tivenys
Tortosa
Xerta
TOTAL

Serveis recollida

Inversions

121.202,00
15.110,00
12.345,00
505.243,00
292.611,00
20.540,00
96.116,00

35.879,00
6.888,00
4.656,00
117.092,00
56.638,00
9.488,00
31.036,00

12.607,00
112.820,00
224.192,00
21.822,00

5.878,00
36.086,00
55.436,00
8.775,00

37.553,00
1.472.161,00

11.714,00
379.566,00

Tractament i altres
102.606,00
16.990,00
9.375,00
369.484,00
173.418,00
22.500,00
98.951,00
437.088,71
12.036,00
105.613,00
242.528,00
25.469,00
1.128.731,92
37.455,00
2.782.245,63

TOTAL
259.687,00
38.988,00
26.376,00
991.819,00
522.667,00
52.528,00
226.103,00
437.088,71
30.521,00
254.519,00
522.156,00
56.066,00
1.128.731,92
86.722,00
4.633.972,63

Segon- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre 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 1934/2019. Aprovació, si s'escau, del Conveni a signar amb
l'Ajuntament d'Aldover per a prestació dels serveis tècnics.
Abans de votar el punt, el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC vol manifestar
que el municipi de Benifallet ha demanat més hores d’assistència de l’arquitecte
comarcal.
Seguidament els conselleres i conselleres voten la proposta presentada.
Correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueixen les lleis en
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Igualment les
que li deleguin. Dins les competències que han d’exercir els ajuntaments es troba
inclosa la d’urbanisme, matèria que requereix la disposició d’un tècnic en l’esmentada
matèria.
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L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats
a) com a competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica
als municipis.
Les fitxes 98, 99, 100 i 101 del Programa d’Actuació Comarcal preveuen les
actuacions del Consell Comarcal en aquesta matèria.
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’atendre les peticions que els
ajuntaments del seu àmbit territorial li formulin per assistència en matèria de serveis
tècnics.
L’Ajuntament d’Aldover no disposa, dins la seva plantilla, del personal tècnic adequat
per a exercir les funcions que es deleguen en el present conveni i poder exercir
adequadament les funcions de tècnic municipal urbanístic.
L’Ajuntament d’Aldover està interessat en delegar en els serveis tècnics del Consell
Comarcal del Baix Ebre, la gestió de les funcions d’assistència tècnica i urbanística del
municipi que comprèn l’exercici de les funcions que la normativa administrativa local
encarrega als tècnics municipals.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal de Territori, i amb unanimitat de tots
els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni específic mitjançant el qual l’Ajuntament d’Aldover delega
a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre la gestió de les funcions d’assistència
tècnica i urbanística del municipi, que comprèn l’exercici de les funcions que la
normativa administrativa local encarrega als tècnics municipals.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat de l’acord.

PUNT 7è.- Expedient 1304/2019. Aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb
l'ICAA per a finançament de l'ICIF 2020.
L’Institut Català d’Acolliments i Adopcions ha tramés la proposta de conveni de
col·laboració entre ICAA i el CCBE en matèria de preparació i valoració de les famílies
sol·licitants d’una adopció internacional i formació, valoració de les famílies sol·licitants
d’acolliment en família aliena amb i sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment
i la preparació i la valoració dels sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la
Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment, corresponent al 2020, amb unes
condicions molt similars a les de 2019.
Aquesta proposta inclou els següents apartats:
- En relació amb la formació i valoració dels sol·licitants de l’acolliment en família
aliena sense finalitat adoptiva i el seguiment dels menors tutelats per a la Generalitat
de Catalunya que es troben sota mesura d’acolliment en família aliena sense finalitat
adoptiva i en acolliment preadoptiu, l’ICAA aportarà al Consell Comarcal del Baix Ebre
la quantitat màxima anual de dos-cents sis mil set-cents vuitanta-cinc euros amb un
cèntim (206.785,01€) exempta d’IVA. (prorratejat per mesos-12)
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- En relació amb la preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’adopció d’un
menor tutelat per la Generalitat de Catalunya, l’ICAA aportarà al Consell Comarcal del
Baix Ebre la quantitat màxima anual, exempta d’IVA, de set mil cent trenta-dos euros
(7.132€). Les quantitats a facturar per les intervencions s’hauran d’ajustar a les tarifes
establertes al conveni, iguals per a tota Catalunya.
- En relació amb la línia telefònica, si la ICIF acredita que disposa d’una línia telefònica
d’atenció 24 hores, 365 dies l’any, l’ICAA pagarà 10.000€ al mes de desembre de
2020.
- En relació amb el servei de famílies col·laboradores i els incentius, l’ICAA aportarà al
Consell Comarcal del Baix Ebre la quantitat màxima anual, exempta d’IVA, de vint-icinc mil euros ( 25.000 €).
El pagament del preu d’aquest conveni s’ajustarà al que disposa l’Acord de Govern de
10 de desembre de 2019 pel qual s’aproven les despeses amb càrrec a pressupostos
d’exercicis futurs de l’ICAA, adscrit al Departament de Treball, Afers socials i Famílies,
per a la pròrroga de 2019 dels contractes subscrits l’any 2016 en matèria d’acolliment
en família aliena sense finalitat adoptiva, per la part fixa i variable, i per atendre els
convenis que se signaran en matèria d’acolliment i adopció per a l’any 2020, per la
seva part fixa i variable.
El pagament dels incentius es realitzarà mitjançant la presentació, de la relació de
dades i documentació conformada que s’estableix a l’apartat “forma d’acreditació”, a la
Unitat de Gestió Administrativa de l’ICAA, amb el vist i plau de la responsable territorial
de l’ICAA i conformada per la Direcció de l’ICAA.
Tot i haver efectuat diverses aportacions, a criteri de la coordinadora de l’àrea
d’infància, el Conveni proposat és adequat a l’objecte de la ICIF
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal de Servei a les Persones, i amb
unanimitat de tots els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre ICAA i el CCBE en matèria de
preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’una adopció internacional i
formació, valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família aliena amb i
sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment i la preparació i la valoració dels
sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la Generalitat de Catalunya i el
corresponent seguiment, corresponent a l’exercici 2020.
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 8è.- Expedient 1931/2019. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda de pròrroga
per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019.
Amb data 21 de juliol de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar el Contracte
Programa per a la coordinació, la cooperació, la col·laboració en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d’igualtat pel període 20162019. Aquest Contracte Programa s’ha anat actualitzant en els darrers anys, incloent
diverses millores.
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El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, te
la intenció que el pròxim contracte programa quadriennal doni un salt qualitatiu en
l’avaluació d’impacte de les polítiques, potenciar la prevenció i abordar íntegrament les
necessitats de les persones i la comunitat i per això s’està negociant en l’actualitat en
les entitats municipalistes, motiu pel qual està treballant en la seva elaboració.
Amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica dels serveis que es presten i el seu
finançament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, ha acordat prorrogar les condicions de l’exercici 2019 per a l’exercici 2020,
mentre no se signa el nou Contracte Programa quadriennal.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal de Servei a les Persones, i amb
unanimitat de tots els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Prorrogar les condicions del document Addenda al contracte programa 20162019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Ebre, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
corresponents a l’any 2019, per a l’exercici 2020, mentre no se signa el nou Contracte
Programa quadriennal.
Segon. Donar a aquest acord la tramitació corresponent per a la seva efectivitat,
facultant a la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris

PUNT 9è.- Expedient 1982/2019. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la
plantilla de l'exercici 2020.
Abans de votar el punt, el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC vol manifestar
que tot i que a la comissió informativa es va abstenir, aquest cop hi votaran a favor.
Seguidament els conselleres i conselleres voten la proposta presentada.
La implementació dels diferents programes d’ocupació sol·licitats per aquest Consell
Comarcal fa recomanable disposar del personal adequat per poder gestionar-los, amb
la qualitat i continuïtat necessaris des del punt de vista del propi programa però també
amb la qualitat, diligència i continuïtat que mereixen els usuaris
Els diferents programes d’ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
gestionat pel Consell Comarcal, necessiten que tècnics, amb capacitat provada, i un
cop valorats el seu mèrit en un context d’igualtat i publicitat, puguin ser contractats pel
Consell Comarcal.
Fins l’actualitat s’havia optat per la fórmula de la contractació dels professionals per a
cada tipologia de Programa, però actualment aquesta fórmula resulta poc operativa
perquè les diferents anualitats es va sobreposant i no facilita que els tècnics que, de
forma qualificada i professional, fan el seguiment d’un programa, puguin incorporar-se
a l’anualitat següents.
Per donar continuïtat als programes i garantir els principis generals de l’accés al treball
públic, s’ha avaluat la possibilitat de modificar la plantilla de personal, incloure en
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aquesta els perfils professionals necessaris per atendre tots els programes d’ocupació
que ja estan pressupostats a l’exercici 2020 i procedir a la selecció dels personal, pel
sistema de borda de treball, atenent a la tasca que ha de dur a terme i no al programa
específic.
Sent necessari procedir a modificar la plantilla de personal que va ser aprovada pel
Ple en sessió celebrada en data 29 de novembre de 2019.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal Governació i Hisenda, i amb
unanimitat de tots els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal que té per
objecte la inclusió dels següents llocs de treball temporal
PERSONAL LABORAL TEMPORAL

NÚM.
PLACES
4

GRUP

4
12

A2

DENOMINACIÓ

TITULACIO
Grau / Diplomatura

A2

Tècnic dinamitzador
de projectes
Tècnic prospector

A2

Tècnic insertor

Grau / Diplomatura

Grau / Diplomatura

NIVELL

VACANTS

20 Contracte
temporal
20 Contracte
temporal
20 Contracte
temporal

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
pertinents. Transcorregut dit termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.

PUNT 10è.- Expedient 1772/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases
reguladores del procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de
monitor de menjador.
La coordinadora de l’área d’ensenyament informa que mitjançant el Decret 160/1996,
de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20/05/1996), es regula el servei escolar de
menjador als centres educatius del titularitat del Departament d’Ensenyament del qual
tenim delegades les competències.
Segons la delegació de competències el Consell Comarcal del Baix Ebre té la
obligació de gestionar els dos CAEP (Centres d’Atenció Educativa Preferent) de
Tortosa, les escoles de Remolins i La Mercè. La dotació econòmica assignada al
Consell Comarcal del Baix Ebre per a la gestió dels serveis escolars de transport i
menjador que ens envia el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per al curs 2019-2020, no hi costa cap import per a la gestió dels dos
menjadors abans esmentats.
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Per aquest curs escolar el Consell Comarcal del Baix Ebre ha fet un contracte de
subministrament del menjar amb una empresa de càtering i ha tornat a assumir el
personal de suport a l’alumnat per aquesta franja horària (monitor de menjador).
Que puntualment sorgeix la necessitat de contractar personal laboral temporal
d’acompanyament del servei de menjador i altres tasques de l’àrea d’ensenyament per
cobrir les possibles baixes i substitucions que puguin produir-se.
Per això, atès que els serveis no podran ser efectuats pel personal en actiu al servei
del Consell Comarcal del Baix Ebre, s’han elaborat les bases reguladores de la borsa
de treball d’aquests perfils professionals.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal Governació i Hisenda, i amb
unanimitat de tots els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar les bases específiques per a la formació d’una borsa de treball
d’acompanyant del servei de menjador escolar i altres monitoratges d’ensenyament
del Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb el text que s’annexa
Segon. Convocar les proves selectives per constituir la borsa de treball per a la
contractació dels acompanyants del servei de menjador escolar i altres monitoratges
d’ensenyament del Consell Comarcal que queden vacants per vacances, incapacitats
transitòries, per assumir nous serveis i altres que donen lloc a la necessitat de cobrir
aquests llocs de treball.
Tercer. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la Corporació.
PUNT 11è.- Expedient 1952/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases
reguladores del procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de
prospector/a.
La implementació dels diferents programes d’ocupació sol·licitats per aquest Consell
Comarcal fa recomanable disposar del personal adequat per poder gestionar-los, amb
la qualitat i continuïtat necessaris des del punt de vista del propi programa però també
amb la qualitat, diligència i continuïtat que mereixen els usuaris
Els diferents programes d’ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
gestionat pel Consell Comarcal, necessiten que tècnics, amb capacitat provada, i un
cop valorats el seu mèrit en un context d’igualtat i publicitat, puguin ser contractats pel
Consell Comarcal.
Fins l’actualitat s’havia optat per la fórmula de la contractació dels professionals per a
cada tipologia de Programa, però actualment aquesta fórmula resulta poc operativa
perquè les diferents anualitats es va sobreposant i no facilita que els tècnics que, de
forma qualificada i professional, fan el seguiment d’un programa, puguin incorporar-se
a l’anualitat següents.
Per donar continuïtat als programes i garantir els principis generals de l’accés al treball
públic, s’ha avaluat la possibilitat de modificar la plantilla de personal, incloure en
aquesta els perfils professionals necessaris per atendre tots els programes d’ocupació
16

que ja estan pressupostats a l’exercici 2020 i procedir a la selecció dels personal, pel
sistema de borsa de treball, atenent a la tasca que ha de dur a terme i no al programa
específic.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal Governació i Hisenda, i amb
unanimitat de tots els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar les bases específiques per a la formació d’una borsa de treball de
tècnic prospector/a, d’acord amb el text que s’annexa i convocar les proves selectives.
Segon. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la
Corporació.
Tercer. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la Corporació.

PUNT 12è.- Expedient 1954/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases
reguladores del procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de
tècnic/a d'inserció laboral.
La implementació dels diferents programes d’ocupació sol·licitats per aquest Consell
Comarcal fa recomanable disposar del personal adequat per poder gestionar-los, amb
la qualitat i continuïtat necessaris des del punt de vista del propi programa però també
amb la qualitat, diligència i continuïtat que mereixen els usuaris
Els diferents programes d’ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
gestionat pel Consell Comarcal, necessiten que tècnics, amb capacitat provada, i un
cop valorats el seu mèrit en un context d’igualtat i publicitat, puguin ser contractats pel
Consell Comarcal.
Fins l’actualitat s’havia optat per la fórmula de la contractació dels professionals per a
cada tipologia de Programa, però actualment aquesta fórmula resulta poc operativa
perquè les diferents anualitats es va sobreposant i no facilita que els tècnics que, de
forma qualificada i professional, fan el seguiment d’un programa, puguin incorporar-se
a l’anualitat següents.
Per donar continuïtat als programes i garantir els principis generals de l’accés al treball
públic, s’ha avaluat la possibilitat de modificar la plantilla de personal, incloure en
aquesta els perfils professionals necessaris per atendre tots els programes d’ocupació
que ja estan pressupostats a l’exercici 2020 i procedir a la selecció dels personal, pel
sistema de borsa de treball, atenent a la tasca que ha de dur a terme i no al programa
específic.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal Governació i Hisenda, i amb
unanimitat de tots els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
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Primer. Aprovar les bases específiques per a la formació d’una borsa de treball de
tècnic d’inserció sociolaboral, d’acord amb el text que s’annexa i convocar les proves
selectives.
Segon. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la
Corporació.

PUNT 13è.- Expedient 1955/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases
reguladores del procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de
tècnic/a de projectes ocupacionals.
La implementació dels diferents programes d’ocupació sol·licitats per aquest Consell
Comarcal fa recomanable disposar del personal adequat per poder gestionar-los, amb
la qualitat i continuïtat necessaris des del punt de vista del propi programa però també
amb la qualitat, diligència i continuïtat que mereixen els usuaris
Els diferents programes d’ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
gestionat pel Consell Comarcal, necessiten que tècnics, amb capacitat provada, i un
cop valorats el seu mèrit en un context d’igualtat i publicitat, puguin ser contractats pel
Consell Comarcal.
Fins l’actualitat s’havia optat per la fórmula de la contractació dels professionals per a
cada tipologia de Programa, però actualment aquesta fórmula resulta poc operativa
perquè les diferents anualitats es va sobreposant i no facilita que els tècnics que, de
forma qualificada i professional, fan el seguiment d’un programa, puguin incorporar-se
a l’anualitat següents.
Per donar continuïtat als programes i garantir els principis generals de l’accés al treball
públic, s’ha avaluat la possibilitat de modificar la plantilla de personal, incloure en
aquesta els perfils professionals necessaris per atendre tots els programes d’ocupació
que ja estan pressupostats a l’exercici 2020 i procedir a la selecció dels personal, pel
sistema de borsa de treball, atenent a la tasca que ha de dur a terme i no al programa
específic.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal Governació i Hisenda, i amb
unanimitat de tots els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar les bases específiques per a la formació d’una borsa de treball de
tècnic dinamitzador de projectes ocupacionals, d’acord amb el text que s’annexa i
convocar les proves selectives.
Segon. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la
Corporació.
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PUNT 14è.- Expedient 1956/2019. Aprovació, si s'escau, de les bases
reguladores del procediment per a la creació d'una borsa de treball temporal de
tècnic/a de gestió administrativa.
El Ple del Consell, en la sessió de data 29 de novembre de 2019, va aprovar
inicialment el pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2020.
En aquesta plantilla es preveu un nou lloc de treball de tècnic de gestió administrativa.
Tal com informa la responsable de l’àrea, actualment a l’àrea de secretaria estan
adscrits tres funcionaris: una Tècnica d’Administració General que desenvolupa la
secretaria de la Corporació de forma accidental, i també la secretaria de dos consorci
per atribució de la corporació; una administrativa que desenvolupa tasques de suport
de caràcter més tècnic i un auxiliar que dona suport de tipus procedimental. El volum
d’expedients gestionats a l’àrea a crescut considerablement ens els darrers exercicis,
però sobretot, en matèria de contractació administrativa. L’entrada en vigor de la Llei
9/2017, la tramitació electrònica dels expedients de contractació i la necessitat de
controlar les despeses que podrien incórrer en irregularitats per contracte menor, ha
donat lloc a un increment d’expedients que necessiten el seguiment d’un professional
amb els coneixements adequats.
Arran d’aquesta necessitat manifestada ja durant l’elaboració del pressupost i la
plantilla, es va preveure aquest nou lloc de treball, sota la modalitat laboral temporal,
atès que la Corporació va considerar que era necessari definir un nou organigrama
operatiu abans de crear una plaça funcionarial estructural.
Vista la necessitat de disposar d’un professional amb coneixements en matèria de
contractació administrativa, atès que els serveis no podran ser efectuats pel personal
en actiu al servei del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Per tot l’exposat, la comissió informativa comarcal Governació i Hisenda, i amb
unanimitat de tots els consellers i conselleres comarcals, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar les bases específiques per a la formació d’una borsa de treball de
tècnic de gestió administrativa, d’acord amb el text que s’annexa i convocar les proves
selectives.
Segon. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la
Corporació.

PUNT 15è.- Expedient 1976/2019. Moció del grup comarcal de Junts per
Catalunya per exigir la millora dels serveis ferroviaris a les TE.
Presenta el punt la Sra. Zaragoza, portaveu del grup proposant de la moció.
En primer lloc, intervé el Sr. Castañeda, portaveu de Ciutadans, que anuncia que
votaran a favor de la proposta i afegeix que espera que no es quedi en paper mullat i
que es sigui molt exigent des de les Terres de l’Ebre.
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Seguidament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem que diu que
votaran a favor de la proposta però vol matisar que no totes les competències les té
l’Estat sinó que també la Generalitat de Catalunya.
Afegeix el Sr. Jordan que la Taula de Mobilitat, la qual van expulsar a la plataforma
Trens Dignes, no deixa de ser un succedani del que es mereix el nostre territori, i si es
així és pel Govern de Catalunya.
Seguidament intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, exposa que
després de llegir la moció que ens presenta sobre establiment de mesures polítiques
per una millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre, voldríen fer-li algunes
consideracions amb el ben entès que:
“Li vaig trucar per demanar-li que modifiqués el primer punt dels acords per aclarir-ho i
votar a favor.
Compartim totalment l’esperit de la moció, pel que fa a la millora dels serveis
ferroviaris a l’Ebre i, per tant, no votarem en contra.
Dit això, en primer lloc voldríem agrair la feina constant feta per la Plataforma Trens
Dignes en el seu treball de denúncia i reivindicació de solució a les mancances
ferroviàries de les Terres de l’Ebre.
En segon lloc dir-li que estem totalment d'acord en la necessitat d'estar ben
comunicats. Les Terres de l'Ebre hem patit i patim des de fa molt temps, històricament
diria jo, un greuge comparatiu respecte altres llocs de Catalunya, en molts temes, un
dels quals són les comunicacions.
Necessitem, per tant, una discriminació positiva en matèria de connexions ferroviàries i
també per carretera. Per què un dels problemes que provoca este despoblament que
viuen les nostres terres és la manca de comunicacions, a la que natros també
afegiríem la manca de serveis i oportunitats, però que serien objecte d'un altre debat.
En tercer lloc, i aquí ve la discrepància que podem tenir amb vostès quant a la moció,
és sobre qui recau la responsabilitat en este cas de garantir uns millors serveis
ferroviaris a les Terres de l'Ebre.
Natros entenem que és la Generalitat qui té aquesta responsabilitat ja que, de la
mateixa manera que Adif és qui té la competència en el tema de les infraestructures
ferroviàries, és qui posa les vies, i les competències en matèria de freqüències està
transferida a la Generalitat i és la Generalitat qui contracta els serveis de RENFE, que
és l’operadora que presta el servei, la que posa els trens i fa els trajectes segons allò
acordat amb la Generalitat.
Per tant, la Generalitat, que és la titular de la gestió del servei, perquè té les
competències i els diners, disposa d'informació proporcionada per RENFE (la seua
operadora) per configurar els horaris dels serveis ferroviaris de les Terres de l’Ebre un
cop entre en funcionament la variant de Vandellós. I a més, recordem que estos nous
traçats han estat acordats amb la Generalitat.
Sobre les aturades no previstes de l'EUROMED a l'Aldea quan entre en servei la
variant, és per què la Generalitat no ha renovat l'acord que va subscriure l'any 2016,
on s'establia que aquesta parada deixaria de realitzar-se en el moment que la variant
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entrés en servei, i encara té pendent una reunió per desencallar aquest tema que
permetria la continuïtat de l’Eurome, tot i que sembla que ja s’estan produint contactes.
Per tant si es volen nous serveis comercials o de parades a les Terres de l’Ebre ha de
ser la Generalitat, que té la competència de la gestió del servei, la que els financie.
Vostès en el seu acord primer exigeix a Renfe, Adif i al Ministeri de Foment que
implantin nous i millors serveis i que mantingui les aturades de l’Euromed a l’Aldea,
però això no és possible ja que, com he dit abans, natros entenem que és en la
Generalitat, que és qui té les competències i la financiació per fer-ho, qui ha de
negociar amb els operadors els serveis i aturades que vol per a Catalunya.
Per tant, si vostès canvien aquest punt i demanen responsabilitat als quatre:
Generalitat, Renfe, Adif i ministeri estarem d’acord amb la seva demanda. Però
repeteixo que és la Generalitat qui té les competències i els diners per fer les
negociacions amb la resta d’actors.
Considerem un joc de trilers, que facin tots estos requeriments al Govern de l'Estat
quan saben perfectament que moltes inversions en infraestructures estan subjectes
als pressupostos, i que fins al moment ni vostès ni ERC han contribuït en donar
governabilitat a Espanya per poder aprovar uns pressupostos que puguin contemplar
inversions en matèria de mobilitat, tant per carretera com ferroviària. En canvi ara
continuem arrossegant un pressupost prorrogat del PP, enfront de les grans inversions
dels governs socialistes en infraestructures i mobilitat.
En canvi en el segon punt demanen a la Generalitat que mantingui aquestes peticions,
però no les ha de mantenir, les ha de negociar, amb el suport del Consell Comarcal si
es vol, però ha de ser la Generalitat qui parli directament amb els interlocutors.
Per tant, tal i com li he dit a l'inici no es tracta d'un tema de fons, en el que estem
d'acord: tots volem millors comunicacions al conjunt de les Terres de l’Ebre, és més,
les exigim.
Però no podem estar d'acord amb qui és l'actor principal en este tema que per a
natros, sense cap mena de dubte, és la Generalitat.
Per tant, per tot allò exposat, el nostre vot serà d’abstenció a la seva proposta.”
Després intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que anuncia que el
seu grup votarà a favor de la proposta presentada.
Per finalitzar el debat, la Sra. Zaragoza, respon al Sr. Roig que l’entrada en
funcionament no és de la Generalitat sinó no de l’estat.
Un cop finalitzats els torns de paraula, els consellers i conselleres voten la proposta
següent:

Properament, tal i com ha anunciat el Ministeri de Foment, esperem que entri en
funcionament el tram de doble via Vandellòs – Tarragona. Una obra, com moltes altres
de l’Estat espanyol, que s’ha demorat de forma injustificable i que ha endarrerit el
Corredor del Mediterrani
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Cal recordar que l’estudi informatiu es va redactar a l’abril de 1995. Mentre que l’estudi
de l’impacte ambiental es va aprovar al maig de 1998 i les obres s’inicien al maig del
2000. D’aquesta manera, al desembre de 2019, 24 anys després, encara no estan
operatives.

L’endarreriment d’aquestes obres ha afectat greument els serveis ferroviaris de les
Terres de l’Ebre durant molt temps. Solament en els darrers anys, els horaris de les
línies R15 i R16 s’han modificat en diferents ocasions, per allargar-los amb motiu de
les obres (agost 2016, novembre 2016 i novembre 2017).
Que fruit de l’acord del Departament de Territori i Sostenibilitat amb el Ministeri de
Foment, i a efectes de pal·liar els deficients serveis ferroviaris de les Terres de l’Ebre,
des que els trens Euromed fan parada a l’estació de l’Aldea-Tortosa-Amposta s’ha
demostrat que, tècnicament, no havia cap problema per fer aquesta aturada; tal com
havien mantingut tradicionalment els diferents responsables de l’Estat.
Falten pocs dies per a l’entrada en funcionament d’aquest tram de doble via i encara a
dia d’avui no s’ha donat a conèixer, per part de Renfe i Adif, quins seran els serveis
ferroviaris que estaran disponibles a partir d’aquell moment, així com tampoc s’ha
garantit a la Generalitat de Catalunya si s’accepten les seves propostes de serveis.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
Junts, amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals d’ERC, els 8 dels consellers
comarcals de Junts, els 2 dels consellers comarcals de Movem i el del conseller
comarcal de Ciutadans, i amb l’abstenció dels 3 consellers comarcals del PSC, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Exigir a Renfe i Adif, i com a màxim responsable al Ministeri de Foment, que
des de l’entrada en funcionament de la doble via del tram Vandellòs-Tarragona:
a) Implantar un servei de regional d’alta velocitat, tipus Avant, amb origen Tortosa,
parada a l’Aldea i amb destinació a Barcelona. Amb 4 freqüències diàries
d’anada i 4 de tornada, i que garanteixi la connexió amb els trens AVE al Camp
de Tarragona.
b) La millora dels serveis de Rodalies, del la R15 i R16, amb nous horaris que
millorin de forma significativa els horaris anteriors a les darreres modificacions.
c) El manteniment del servei dels Euromed a l’estació de l’Aldea-TortosaAmposta, vist que s’ha demostrat la seva viabilitat tècnica, amb les tarifes
habituals si es compleixen la resta de demandes de serveis.
Segon. Demanar a la Generalitat de Catalunya que mantingui aquestes peticions
davant de Renfe i Adif, així com traslladar-i, per aquesta finalitat, el suport del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
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PUNT 25è.- Propostes d’urgència.
A) Moció que presenta el grup comarcal de Junts per Catalunya amb motiu de
la sentència del TEJUE.
B) Moció que presenta el grup comarcal de Junts per Catalunya contra la
sentència del TSJC al MHP Quim Torra.
C) Moció que presenta el grup comarcal d’ERC per reclamar al nu·litat de la
sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i
preses polítiques.
El Ple del consell acorda amb els vots a favor dels 11 consellers i conselleres
comarcals d’ERC, els 8 consellers i conselleres comarcals del grup de Junts, els dos
consellers comarcals del grup Movem i el del conseller de Ciutadans, i amb l’abstenció
dels 3 conseller i conselleres del PSC, l’aprovació de la urgència i debaten aquest
punts.
El Sr. President explica que han acordat a la Junta de portaveus que farien una
exposició i una votació conjunta de cada moció.
Així que en primer lloc, tant la Sra. Zaragoza, proposant de les mocions de les
urgències A i B, com la Sra. Fabra, proposant de la moció d’urgència C, llegeixen les
mocions presentades
Seguidament intervé el Sr. Castañeda, del grup comarcal de Ciutadans, que diu que a
la primera moció, s’abstindrà en la votació, creu que les sentències s’han de respectar
i així ho fa ell, però no creu que la justícia espanyola estigui polititzada, i si així ho creu
Junts, només dir-los que fins no fa molt, el grup de Convergència i Unió designava a
un dels membres del Tribunal Constitucional.
A la segona moció diu que votarà en contra, i a la tercera, diu que potser hagués sortit
als diaris, perquè hagués votat a favor, però hi ha una paraula que no la comparteix, i
per aquest fet s’abstindrà. Aquesta paraula, explica el Sr. Castañeda, és repressió, i li
pregunta a la Sra. Fabra, si creu que el que estem vivint aquí es repressió.
En segon lloc intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem, que diu
que la judicialització va ser un error, i la sentència que va sortir ahir així demostra que
ha estat un fracàs i s’han de buscar solucions polítiques. Creiem que les solucions
polítiques s’han de buscar mitjançant la llibertat, l’aposta pel diàleg i la recerca de
solucions. Anuncia que votaran a favor de les propostes A, i C, en canvi s’abstindran a
la proposta B perquè en el punt 4rt posa no asseure’s a dialogar, i creiem que sempre
s’ha de dialogar en busca de solucions.
El Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, exposa el següent referint-se a les 3
mocions d’urgència presentades.
Per tant, no podem recolzar unes mocions de part, que defugen del consens, del
diàleg i de la reconciliació i només busquen la confrontació i l’exclusió d’alguns grups
polítics.
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Mocions, que no ens han proposat en cap moment, són de part i les presenten els
partits independentistes defugint del consens, del diàleg i de la reconciliació i només
busquen la confrontació. Quan, des de l’àmbit públic, s’exclou als que no pensem com
vostès, evidentment, no podem votar en favor d’aquestes mocions.”
Per tant, no podem donar suport a aquesta moció, perquè en l’àmbit municipal no ens
trobaran en aquesta confrontació i exclusió, que defuig del diàleg i el consens. Un
diàleg i un consens que, avui més que mai, a Catalunya són del tot necessaris.
Els ajuntaments sempre seran per nosaltres espais on el pluralisme polític ha
possibilitat anys d’entesa i treball conjunt. El nostre objectiu i dedicació en aquest
consistori ha estat i és el de vetllar pel nostre municipi, per la millora de la seva
qualitat de vida i per la millora de la nostra ciutat; treballem junts per tots els tortosins i
tortosines sense exclusió!
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu
que votarà a favor de la moció de la urgència 3.
Finalment intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, que diu que votarà
a favor de la moció d’urgència A, però que s’abstindrà a la proposta de moció B,
perquè al punt 4rt diu no asseure’s a cap taula per dialogar, i el seu grup aposta
sempre pel diàleg.
La Sra. Fabra, li respon al Sr. Castañeda que la repressió, és la que esta vivint el
poble de Catalunya des de l’1 d’octubre de 2017.
Demana la paraula la Sra. Zaragoza, que diu que el seu grup no té cap motiu per
retirar del punt 4rt, la part de no asseure’ns a cap taula de diàleg, ja que no hi ha cap
proposta per asseure’s a dialogar, i és mostra sorpresa per l’abstenció d’Esquerra
Republicana, pareix que no vulguin defensar el President de la Generalitat, i els diu
que per dialogar, cal que dos parts estiguin disposades a parlar i com que l’Estat
espanyol no ho està no creuen en cap taula de diàleg.
Per finalitzar, intervé el Sr. Faura que li diu a la Sra. Zaragoza que ERC esta al costat
del President Torra i de la defensa de les institucions catalanes, però que també
aposten pel diàleg com a forma de solucionar els conflictes..
URGÈNCIA A- Moció que presenta el grup comarcal de Junts per Catalunya amb
motiu de la sentència del TEJUE
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comin van ser escollits eurodiputats a les
eleccions europees del 26 de maig de 2019. Tot i així, la Junta Electoral Central (JEC)
els va impedir l’accés a l’acta perquè no van acudir a Espanya a jurar la Constitució.
El Tribunal Suprem va accedir a la petició d’Oriol Junqueras per tal que el Tribunal
Suprem consultés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l’abast de la seva
immunitat com a diputat europeu.
Tant la Fiscalia com l’Advocacia de l’Estat van considerar innecessari formular aquesta
consulta al TJUE.
Finalment, el TJUE ha dictat sentència i ha dictaminat que “una persona escollida al
Parlament Europeu adquireix la condició de membre d’aquesta institució des de la
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proclamació oficial dels resultat i gaudeix des d’aquest moment de les immunitats
aparellades a tal condició”.
Segons el que es després d’aquesta sentència, l’expresident de la Generalitat Carles
Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i l’exconseller de Salut Toni Comin
haurien adquirit la immunitat parlamentaria des del moment en el qual el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE) va proclamar els resultats, el dia 14 de juny de 2019.
Aquesta decisió demostra que els criteris utilitzats per la justícia espanyola no són
compartits per la justícia europea, la qual cosa avala la sospita compartida per una
gran majoria de la ciutadania catalana, sobre la politització de la justícia a l’Estat
Espanyol.
Les sentències del TJUE tenen caràcter vinculant als Estat membres de la Unió
Europea. Com a conseqüència de la mencionada sentència, el president del
Parlament Europeu, David Sassoli, ha instat al Tribunal Suprem espanyol a complir
amb el que li demana el TJUE.
Els valors de la Unió Europea, segons el seu Tractat Constitucional, són el respecte a
la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de dret i el respecte als
Drets Humans. La resposta de l’Estat espanyol al problema polític plantejat per la
ciutadania de Catalunya ha estat la vulneració sistemàtica dels drets humans i l’ús
polític d’un dels pilars de la convivència democràtica: la justícia. Constatem avui, que
la justícia de la Unió Europea ha donat una lliçó a l’Estat Espanyol i al seu, pervertit,
concepte de democràcia.
Estem convençuts que aquesta sentència és un primer pas. Confiem que allà on el
sistema judicial funciona els nostres arguments i les nostres raons, seran escoltats. La
ciutadania de Catalunya no pararà fins aconseguir l’alliberament de tots els presos
polítics i exiliats.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
Junts, amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals d’ERC, els 8 dels consellers
comarcals de Junts, els 2 dels consellers comarcals de Movem, amb l’abstenció de la
consellera del PSC (Sra. Mercè Pedret) i el del conseller comarcal de Ciutadans, i amb
dos vots en contra dels consellers comarcals del PSC (El Sr. Enric Roig i la Sra. Maria
Jesús Casals), el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Exigir al Tribunal Suprem que adopti les mesures necessàries per donar
compliment a la sentència del TJUE.
Segon. Declarar la constatació que la justícia espanyola va vulnerar els drets de tots
els eurodiputats electes.
Tercer. Defensar que el Parlament Europeu adopti els canvis necessaris per tal de fer
efectiva la voluntat democràtica de la ciutadania de Catalunya i que, reconegui, en
conseqüència, a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comin com a eurodiputats
de ple dret.
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URGÈNCIA B- Moció que presenta el grup comarcal de Junts per Catalunya
contra la sentència del TSJC al MHP Quim Torra.
El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), el passat 18 de novembre, per un suposat delicte de desobediència, o,
subsidiàriament, per un de denegació d’auxili, en no acatar inicialment l’ordre de la
Junta Electoral Central (JEC) de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta amb
un llaç groc a favor dels presos polítics en el transcurs del recent període electoral dels
comicis espanyols.
La fiscalia demanava un any i vuit mesos d’inhabilitació, mentre l’acusació popular,
exercida pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys.
El MHP Torra va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la llibertat
d’expressió i una “censura” i que com a president de la Generalitat tenia el “deure de
defensar els drets i les llibertats dels ciutadans i que no permetrà mai que siguin
vulnerats i trepitjats”.
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per un
suposat delicte de desobediència, sinó que ha estat contra unes idees.
En data 19 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública
la sentència en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l’inhabilita
com a president de Catalunya durant un any i mig, per no treure la pancarta en suport
als presos polítics del balcó de la Generalitat.
La resolució li imposa també una multa de 30.000 € i el pagament de les costes,
excepte les derivades de l’acusació popular.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
Junts, amb els vots a favor els 8 dels consellers comarcals de Junts, amb l’abstenció
dels 11 consellers comarcals d’ERC, el de la consellera del PSC (Sra. Mercè Pedret),
els 2 dels consellers comarcals de Movem, i amb dos vots en contra dels consellers
comarcals del PSC (El Sr. Enric Roig i la Sra. Maria Jesús Casals) i el del conseller
comarcal de Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i
recolzar la seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat pels
presos polítics.
Segon. Qualificar la sentència del TSJC com un nou atac a la Generalitat de
Catalunya, al seu President, al Parlament de Catalunya i al poble que representa.
Tercer. Considerar la sentència injusta, cruel i desmesurada lluny dels paràmetres de
la justícia europea.
Quart. Declarar que la judicialització de la via política espanyola, en relació als afers
catalans en general i als independentistes en particular, és un escull per al normal
desenvolupament de qualsevol acció de diàleg polític i institucional. Som defensors del
diàleg, però considerem que no tenim cap motiu per asseure’ns en cap taula fins que
no rebem cap proposta concreta i que pugui satisfer les demandes de llibertat del
poble de Catalunya, així com del seu benestar econòmic i social.
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URGÈNCIA C- Moció que presenta el grup comarcal d’ERC per reclamar al
nu·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de
presos i preses polítiques.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de
desembre de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat
des d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es
proclamen de forma definitiva els resultat de les eleccions, desvinculant-ho del
procediment intern dels estats membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits
com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comin, han vist vulnerats els seus drets.
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el
Tribunal Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras,
anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el
reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la
immunitat és nul. D’aquí l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i l’exigència
de la seva posada en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i,
d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata
d’Oriol Junqueras, respectat la immunitat que se li ha reconegut.
Cal destacar, també , que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli,
s’ha pronunciat en el sentit que l’estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència
dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Aquesta mateixa vulneració de drets la podem constatar en la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya dictada el passat 19 de desembre per la qual
condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l’inhabilita com a president de
Catalunya durant un any i mig per no treure una pancarta en defensa dels presos
polítics.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal
d’ERC, amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals d’ERC, els 8 dels consellers
comarcals de Junts i els 2 dels consellers comarcals de Movem, amb l’abstenció de la
consellera del PSC (Sra. Mercè Pedret), i amb dos vots en contra dels consellers
comarcals del PSC (El Sr. Enric Roig i la Sra. Maria Jesús Casals) i el del conseller
comarcal de Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1
d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.
Segon. Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist
negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comin, puguin
adquirir-la de forma immeditat, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea..
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Tercer. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a
les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i
reclamar que no vegin més temps vulnerats els seus drets..
Quart. Instar l’administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes
– com la inhabilitació del President Torra – i a l’alliberament de tots els presos i preses
polítiques.
Cinquè. Explicitar el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre al president de la
Generalitat de Catalunya, MHP Quim Torra, considerant la sentència dictada pel TSJC
com un nou atac a les institucions catalanes, al poble de Catalunya i al seu president.
Sisè. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència
del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament
Europeu.
PUNT 26è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
El Sr. President, diu que el Sr. Castañeda a l’últim Ple va preguntar sobre les raons
per les quals algunes aspirants a un lloc de feina del SOC havien estat excloses per
no disposar del nivell C de català, i li diu que la Secretària del consell li ha exposat els
motius i si es dona per satisfet amb les explicacions donades.
El Sr. Castañeda li respon que si, que ja ha respòs el que volia saber.
Afegeix el Sr. Castañeda, que mostra el seu agraïment al President a la secretaria del
President, per la invitació a assistir al centre d’acollida, diu que va ser una lliçó de vida
de la gent que realitza les tasques al centre.
La Sra. Zaragoza, demana la paraula per desitjar un bon any nou a tothom i afegeix
que desitja que al nou any hi hagi unes millors condicions polítiques.
Per finalitzar el Sr. Faura també desitja un bon nadal a tots i a totes, i desitja que
tothom ho passi acompanyats de les seves famílies, i també desitja que el clima millori
amb el nou any.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 15:08 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
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