ACTA 11/2019 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 Guis Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
A Tortosa, sent les 18:15 hores del dia 27 de setembre 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 24 de setembre de 2019, sota el
següent ordre del dia:
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1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2n. Donar compte de les Resolucions de Presidència
3r. Donar compte de la composició de les comissions informatives
4t. Ratificació de la sol·licitud del programa Treball i Formació, convocatòria 2019
5è. Ratificació de la sol·liciutd de subvenció del programa 7 Comarques, convocatòria
2019.
6è. Ratificació de la sol·licitud del programa Espais de Recerca de Feina.
7è. Ratificació de la sol·licitud del programa Joves en Pràctiques, convocatòria 2019.
8è. Ratificació de la sol·licitud de la subvenció del programa Ubica’t
9è. Ratificació de la Sol·licitud del programa Enfena’t. Convocatòria 2019
10è. Aprovació de la pròrroga per l’exercici 2019 i 2020 del conveni del Banc d’Ajudes
Tècniques (BAT).
11è. Conveni amb REPSOL exercici 2019 pel servei de transport adaptat i assistit de
la comarca.
12è. Altres operacions del pressupostos tancats
13è. Reconeixement extrajudicial de crèdits del 2018 al pressupost del 2019
14è. Tancament i liquidació del pressupost – aprovació del compte general 2018
15è. Bases per atorgament d’ajuts a escoles municipals de música, any 2019.
16è. Bases per l’atorgament d’ajuts per adquisició de llibres i/o material curricular, curs
2019/2020.
17è. Proposta d’acord de manifest en relació al canvi climàtic.
18è. Moció presentada pel grup comarcal del PSC referent al canvi climàtic.
19è. Moció presentada pel grup comarcal del PSC per reclamar un control més eficient
i efectiu de la mosca negra.
20è. Moció presentada pel grup comarcal del PSC per reclamar a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals una adequada cobertura informativa de les Terres de
l’Ebre.
21è. Moció presentada pel grup comarcal del PSC en relació a la Pobresa Energètica.
22è. Propostes d’urgència
23è. 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 les actes de les sessions anteriors.
Atès que els senyors consellers, coneixen les actes anteriors pel fet que s’ha distribuït
prèviament; les sotmeten a votació ordinària i s’aproven, per unanimitat dels 24
consellers comarcals presents, l’acta 07/2019 de la sessió constitutiva de data 15 de
juliol de 2019, l’acta 08/2019 de la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2019, l’acta
09/2019 de la sessió extraordinària i urgent de data 19 de juliol de 2019, l’acta
10/2019 de la sessió extraordinària de data 6 de setembre de 2019.
PUNT 2n. Donar compte de les Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

SIA 2165410 -- Expedient 1174/2019 -- 40933463H JORDI
CURTO ESCRIBÀ -- PROCEDIMENT RENOVACIO
RP 2019-0223
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS EXPEDIENT DUPLICAT 1127/2019 BALDO PALLARES SL --

1174/2019

SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
1453/2019 -- Q0801272F SERVEI D'OCUPACIÓ DE
RP 2019-0222
CATALUNYA -- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA 7
COMARQUES. CONVOCATÒRIA 2019. --

1453/2019

RP 2019-0221

Expedient 1438/2019 RESOL RP 123 19 Monitors menjador
temporals curs 19-20 12 09 2019.

1438/2019

RP 2019-0220

Expedient 2679/2018 RP 099 / 2019 Adriana Nicoleta Balea
baixa voluntària treballadora familiar 09 09 2019.

2679/2018

RP 2019-0219

Expedient 2657/2018 RESOL RP 125 19 Carme Salamo
interinitat vacances treballadores familiars 10 09 2019.

2657/2018

SERVEIS A LES PERSONES -- Expedient 1308/2019 -RP 2019-0218 PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2019. 3a
ADJUDICACIÓ.
RP 2019-0217

Expedient 1370/2019 RESOL RP 120 19 Laura Tienda
Martínez modificació data baixa voluntària al 08 09 2019.

SIA 2165410 -- Expedient 1366/2019 -- B02575587
INDUSTRIAS DEL BARISMO S.L. -- PROCEDIMENT
RP 2019-0216
AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS CAMIO
CISTERNA - INDUSTRIAS DEL BARISMO SL, XERTA --

1308/2019
1370/2019

1366/2019

RP 2019-0215

Expedient 1438/2019 RESOL RP 122 19 Monitors menjador
fix discontinus curs 19-20 12 09 2019

1438/2019

RP 2019-0214

Expedient 462/2019 RP 121 19 Jordi Cartoixà interinitat
vacances xòfers 09 09 2019.

462/2019
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SIA 2165373 -- Expedient 1370/2019 -- 34756652H LAURA
TIENDA MARTÍNEZ -- Modificació data baixa voluntària Laura
RP 2019-0213
Tienda Martínez, tècnica Arxiu. Nova data baixa voluntària
15-09-2019 --

1370/2019

SIA 2126659 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1421/2019 -Nomenament com a personal eventual Lourdes Moreso
RP 2019-0212
Mateos per tal d'ocupar el lloc de confiança i assessorament
de cap de premsa --

1421/2019

RP 2019-0211

Expedient 1431/2019 RESOL RP 118 19 Esther Jimenez
interinitat vacances treballadores familiars 03 09 2019.

1431/2019

RP 2019-0210

Expedient 896/2017 RESOL RP 115 19 Cinta Tolos interinitat
IT Enriqueta Fornós 28 08 2019.

896/2017

RP 2019-0209

Expedient 2857/2018 RESOL RP 116 19 Eva Llambrich
modificació jornada 01 09 2019.

2857/2018

RP 2019-0208

Expedient 1150/2019 RESOL RP 109 19 Carme Samper
interinitat vacances Cinta Príncep 16 08 2019 (esmena)

1150/2019

RP 2019-0207

Expedient 1370/2019 RESOL RP 114 / 2019 Laura Tienda
baixa voluntària 01 09 2019.

1370/2019

Expedient 1301/2019 -- G61638219 CLUB PROMOCIÓ
D'ENGANTXE DEL VALLÈS, 38992207P Josep Estadella -RP 2019-0206 Sol.licitud d'autorització de pas per excursió amb 7
carruatges i clau dels pilons de la via verda tram Baix Ebre.
28/08/2019 --

1301/2019

100 SECRETARIA -- Expedient 1352/2019 -- 40922566T JUAN
RP 2019-0205 NAVARRO -- JOAN NAVARRO CABRERA. RECLAMACIO PER
EXTINCIÓ DE LA REALCIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL --

1352/2019

RP 2019-0204

Expedient 1362/2019 RESOL RP 112 19 Rosa Escurriola
interinitat Agustí Labernia 07 08 2019.

1362/2019

RP 2019-0203

Expedient 1355/2019 RESOL RP 111 19 Àngel Piñol Melich
acumulació de tasques xòfer 05 08 2019

1355/2019

100 SECRETARIA -- Expedient 1329/2019 -- 78576302E
RP 2019-0202 ARTURO ANGEL ROYO PORCAR -- ARTURO ANGEL ROYO
PORCAR - MODIFICACIO DE TASQUES --

1329/2019

RP 2019-0201

Expedient 2620/2017 RP 108 / 2019 Neus Tiñena interinitat
vacances treballadores familiars 05 08 2019.

2620/2017

RP 2019-0200

Expedient 1150/2019 RESOL RP 109 19 Carme Samper
interinitat vacances Cinta Príncep 16 08 2019.

1150/2019

Expedient 1291/2019 -- B43990274 MACMAR
RESTAURANTES S.L. -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ
RP 2019-0199
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN
CAMIO CISTERNA - MACMAR RESTAURANTS SL -RP 2019-0198

Expedient 896/2017 RESOL RP 106 19 Cinta Tolós Casadó
baixa voluntària treballadora familiar 31 07 2019.

1291/2019

896/2017
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RP 2019-0197

Expedient 1960/2018 RESOL RP 107 / 2019 Sonia Marzo
interinitat vacances treballadores familiars 01 08 2019.

1960/2018

Expedient 1298/2019 -- CONTRACTACIÓ CARME PONS.
RP 2019-0196 NETEJADORA. ACUMULACIÓ DE TASQUES (22-07-2019 AL 28- 1298/2019
08-2019) -- JORNADA 20 H/SET.
110 PERSONAL -- Expedient 1287/2019 -- contractació per
urgència tècnic de suport al PECT, contracte obra o servei
RP 2019-0195
determinat, del 22-07-2019 al 31-08-2019 -- Jornada
completa.

1287/2019

RP 2019-0194

100 SECRETARIA -- Expedient 1283/2019 -VICEPRESIDÈNCIES MANDAT 2019-2023 --

1283/2019

RP 2019-0193

100 SECRETARIA -- Expedient 1288/2019 -- COMISSIO DE
GOVERN MANDAT 2019-2023 --

1288/2019

RP 2019-0192

100 SECRETARIA -- Expedient 1289/2019 -- CONSELL DE
PRESIDÈNCIA MANDAT 2019-2023 --

1289/2019

RP 2019-0191

100 SECRETARIA -- Expedient 1276/2019 -- COMISSIONS
INFORMATIVES MANDAT 2019-2023 --

1276/2019

PUNT 3r- Donar compte de la composició de les comissions informatives.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió extraordinària de data 19 de
juliol de 2019, va acordar crear les comissions informatives, que es corresponen amb
els àmbits en que s’ha estructurat l’organització i el funcionament dels serveis del
Consell Comarcal i el nombre de membres que hi formarien part d’acord amb la
proporcionalitat corresponent al si del Consell Comarcal.
D’acord amb el que disposa l’article 101.1 del Reglament Orgànic Comarcal, els
portaveus dels grups polítics representants al Consell Comarcal del Baix Ebre han
comunicat a la presidència el nom dels consellers que s’integraran en cada una de les
comissions; vist el que disposa l’apartat 4 del mateix article, RESOLC:
Assabentar al Plenari del Consell Comarcal del Baix Ebre de la composició de les
comissions informatives creades per acord de data 19 de juliol de 2019.
DENOMINACIÓ

d’Activació econòmica i esports

HORA SESSIO

10.00
Promoció econòmica. Polítiques d’ocupació i qualitat de vida.
Esports

ÀREES D'ACTUACIÓ
MEMBRES
PRESIDÈNCIA (ERC)

Ivan Garcia Maigí

ERC

Roger Aviñó Martí
Suplent: Jordi Forné Ribé
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JUNTS PER CATALUNYA

Xavier Royo Franch
Joan Pere Gómez Comes
Suplent: Andreu Curto Castells

PSC-CP

Enric Roig Montagut
Mercè Pedret Ramos
Suplent: Ma. Jesús Casals Vilaubí

MOVEM TERRES DE L’EBRE

David Poy Martínez
Jordi Jordan Farnós

CS

Sebastian Castañeda Ramos

SECRETARI/A

Francesc Folqué Alcoverro

DENOMINACIÓ

de Gestió ambiental i sector primari

HORA SESSIO

10.30

ÀREES D'ACTUACIÓ

Gestió ambiental i sector primari

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (ERC)

Roger Aviñó Martí

ERC

Jordi Forné Ribé
Suplent: Josep Antoni Navarro Serra

JUNTS PER CATALUNYA

Domingo Tomàs Audí
Andreu Curto Castells
Suplent: Francesc Arasa Pasqual

PSC-CP

Mercè Pedret Ramos
Ma. Jesús Casals Vilaubí
Suplent: Enric Roig Montagut

MOVEM TERRES DE L’EBRE

David Poy Martínez
Jordi Jordan Farnós

CS

Sebastian Castañeda Ramos

SECRETARI/A

Tere Salvadó Antó

DENOMINACIÓ

d'Actuació sobre el territori

HORA SESSIO

11.00
Obres i serveis. Assistència als municipis. Ebre terra.
Habitatge i viver d’empreses

ÀREES D'ACTUACIÓ
MEMBRES
PRESIDÈNCIA (ERC)

Ma. Cinta Llaó Llaó
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ERC

Josep Antoni Navarro Serra
Suplent: Simon Falcó Moreso

JUNTS PER CATALUNYA

Andreu Curto Castells
Sandra Zaragoza Vallés
Suplent: Xavier Royo Franch

PSC-CP

Enric Roig Montagut
Ma. Jesús Casals Vilaubí
Suplent: Mercè Pedret Ramos

MOVEM TERRES DE L’EBRE

David Poy Martínez
Jordi Jordan Farnós

CS

Sebastian Castañeda Ramos

SECRETARI/A

Francesc Folqué Alcoverro

DENOMINACIÓ

Serveis a les persones

HORA SESSIO

11.30

ÀREES D'ACTUACIÓ

Comerç i consum. Serveis socials. Infància i adolescència

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (ERC)

Rosalia Pegueroles Gisbert

ERC

Laura Fabra Verge
Suplent: Virginia Borràs Vicente

JUNTS PER CATALUNYA

Carlos Serra Ventura
Joan Antoni Caballé Pallarés
Suplent: Sandra Zaragoza Vallés

PSC-CP

Enric Roig Montagut
Ma. Jesús Casals Vilaubí
Suplent: Mercè Pedret Ramos

MOVEM TERRES DE L’EBRE

David Poy Martínez
Jordi Jordan Farnós

CS

Sebastian Castañeda Ramos

SECRETARI/A

Josep Pere Puig Rosales
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DENOMINACIÓ

de Governació i Hisenda

HORA SESSIO

12.00

ÀREES D'ACTUACIÓ

Hisenda i governació. Afers interns i recursos humans

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (ERC)

Jordi Gaseni Blanch

ERC

Jordi Forné Ribé
Suplent: Rosalia Pegueroles Gisbert

JUNTS PER CATALUNYA

Francesc Arasa Pasqual
Sandra Zaragoza Vallés
Suplent: Andreu Curto Castells

PSC-CP

Enric Roig Montagut
Mercè Pedret Ramos
Suplent: Ma. Jesús Casals Vilaubí

MOVEM TERRES DE L’EBRE

David Poy Martínez
Jordi Jordan Farnós

CS

Sebastian Castañeda Ramos

SECRETARI/A

Jaume Estupiñá Mayor

DENOMINACIÓ

d'Ensenyament, joventut, cultura i turisme

HORA SESSIO

12.30

ÀREES D'ACTUACIÓ

Ensenyament i joventut. Turisme i cultura

MEMBRES
PRESIDÈNCIA (MOVEM
TERRES DE L’EBRE)

Jordi Jordan Farnós

ERC

Simon Falcó Moreso
Laura Fabra Verge
Suplent: Ivan Garcia Maigí

JUNTS PER CATALUNYA

Carlos Serra Ventura
Josep Antoni Caballé Pallarés
Suplent: Sandra Zaragoza Vallés

PSC

Mercè Pedret Ramos
Ma. Jesús Casals Vilaubí
Suplent: Enric Roig Montagut

MOVEM TERRES DE L’EBRE

David Poy Martínez

CS

Sebastian Castañeda Ramos

SECRETARI/A

Anna Fàbregas Castelló
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PUNT 4t- Ratificació de la sol·licitud del programa Treball i Formació,
convocatòria 2019.
La resolució TSF/2232/2019, del 1 d’agost, pel qual s’obre la convocatòria per a l’any
2019 destinada a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació,
d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’ordre TSF/156/2018, del 20 de
setembre, permet, com a objectiu, l’execució de contractes laborals amb formació
obligatòria per a 22 persones per a la millora de la seva ocupabilitat a través
d'actuacions d’experiència laboral i formativa.
El Consell Comarcal del baix Ebre ha previst desenvolupar aquest programa sota
aquests criteris:
-

•

•

•

•

Accions d’experiència laboral: es subvencionarà la contractació (12 o 6 mesos
de durada) de 22 persones distribuïts en tres línies de subvenció:
o Línia PANP: 4 contractes de 12 mesos + 10 contractes de 6 mesos
o Línia DONA: 4 contractes de 12 mesos
o Línia PRGC: 4 contractes de 6 mesos
Línia PANP: 4 contractes de 12 mesos vinculats a llocs de peó i que realitzarien les
seves tasques als llocs de competència del Consell Comarcal del Baix Ebre,
concretament tasques de conservació i millora a la Via Verda i espais naturals
associats.
Línia DONA: 4 contractes de 12 mesos vinculats a llocs de treball de recepció, control,
millora i conservació que realitzaria les seves tasques en espais del Consell Comarcal
del Baix Ebre, concretament a la Seu del Consell Comarcal, Centre d’Inspiració
Turística Ebre Terra i/o Centre de Negocis i Viver d’empreses Baix Ebre Innova SL (2
participants) on obligatòriament s’han de seleccionar dones.
Línia PANP: 10 contractes de 6 mesos vinculats a llocs de peó i que realitzarien les
seves tasques als llocs de competència del Consell Comarcal del Baix Ebre,
concretament tasques de conservació i millora en espais com la seu del Consell
Comarcal, Viver d’empreses, Ebre Terra, així com tasques de gestió de residus
vinculades als centres de tractament, recollida y transport repartits per la comarca. Així
com tasques de suport als Municipis que ho sol·licitin (amb els quals s’establiran
convenis de col·laboració).
Línia PRGC: 4 contractes de 6 mesos vinculats a llocs de peó i que realitzarien les
seves tasques als llocs de competència del Consell Comarcal del Baix Ebre,
concretament tasques de manteniment i millora en espais com la seu del Consell
Comarcal, Viver d’empreses, Ebre Terra, així com tasques de gestió de residus
vinculades als centres de tractament, recollida y transport repartits per la comarca. Així
com tasques de suport als Municipis que ho sol·licitin (amb els quals s’establiran
convenis de col·laboració).

Dins el termini establert en el convocatòria, el President va presentar la corresponent
sol·licitud.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme , i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció presentada pel Consell Comarcal del Baix
Ebre per import de 336.606,44 € per raó de la resolució TSF/2232/2019, del 1 d’agost,
pel qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 destinada a la concessió de
subvencions per al Programa Treball i Formació,
Segon. Donar a l’acord la tramitació oportuna per la seva efectivitat, facultant la
Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots els documents necessaris.

PUNT 5è.- Ratificació de la sol·licitud de subvenció del programa 7 Comarques,
convocatòria 2019.
La RESOLUCIÓ TSF/1850/2019, de 26 de juny, obre la convocatòria per a l'any 2019
per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb
més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques"
, d’acord amb el que preveuen les Bases reguladores de la convocatòria (Ordre
TSF/123/2018, de 24 de juliol), publicades al DOGC núm. 7673, de 27 de juliol de
2018, i que disposen, entre d’altres, que podran ser destinatàries d'aquest programa
les persones en situació de desocupació inscrites com a demandats d’ocupació i el
teixit productiu de la comarca.
Aquesta norma preveu també les línies que es subvencionaran per donar compliment a
l'objecte del Programa 7 Comarques són:
Programa de personal directiu o tècnic de suport al projecte de Dinamització Comarcal.
Programa de foment de Desenvolupament Local
Programa de capacitació
Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció
sociolaboral de col·lectius amb dificultat d’inserció.
Programa per al foment de la igualtat d'oportunitats en el mercat de treball
El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat d’acollir-se a aquesta convocatòria i,
amb aquesta finalitat, ha preparat un projecte que preveu el següent desenvolupament:
Programa

Codi
Acció

Identificació

Denominació de l’acció

1.1.1

Pròrroga de la directora del
projecte de dinamització comarcal

39.533,28€

Pròrroga de la tècnica de suport a
les empreses
Pròrroga de la tècnica de suport
al sector turístic
Contractació d’un/a tècnic/a
responsable de les actuacions
ocupacionals

37.458,16€

1.1
1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

Cost Total
de l’Acció

33.136,64€
29.931,13
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1.2

1.2.1
2.1.1

2.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

2

2.5.1
2.5

4

4.1

2.5.2
4.1.1

Personal de suport a la gestió del
projecte de dinamització comarcal
Programa d’assessorament
integral per a microempreses i
pimes
Assistència tècnica per donar
continuïtat a la cooperació
territorial del Baix Ebre
Assistència tècnica per la
capacitació del personal tècnic en
la plataforma d’intermediació
territorial
Comunicació i difusió de les
accions del projecte.
Jornades de Desenvolupament
Local: Una oportunitat per al
desenvolupament del territori, de
les persones i de les empreses.
Intercanvi de coneixements i
experiències en sistemes
d’organització de les polítiques de
desenvolupament local.
Seminaris per professionalitzar
les empreses del Baix Ebre
Seminaris sobre transformació
digital i indústria 4.0 per a la
indústria manufacturera
Dispositiu d’inserció sociolaboral
del Baix Ebre

8.655,96€
49.005,00€
33.517,00€

5.069,90€
9.365,40€
5.000,00€

19.100,00€

13.285,80€
16.673,80€
265.521,26€

L’objectiu que persegueix el Consell Comarcal Baix Ebre amb la sol·licitud d’aquest
programa, és el desenvolupament d’actuacions ocupacionals per afavorir la inserció
laboral de persones desocupades i el foment del desenvolupament local a la comarca.
Els tècnics han elaborat una proposta per la presentació de la sol·licitud de subvenció,
per part del Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la Realització del Programa Treball
a les 7 Comarques d’acord amb els següents paràmetres:
-

Cost Total de les accions sol.licitades: 565.253,33 euros
Subvenció sol·licitada (90%): 508.728,00 euros

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme , i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la Resolució de Presidència per la qual el Consell Comarcal del Baix Ebre
s’acull a la convocatòria de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local, d’acord amb el que disposa la RESOLUCIÓ TSF/1850/2019, de 26 de
juny, que obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al
"Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic:
Projecte Treball a les 7 comarques".
Segon- Aprovar el document tècnic que preveu un cost total de les accions sol.licitades de
565.253,33 € i sol·licitar una subvenció de 508.728,00 €, d’acord amb el següent detall:
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Programa

Codi
Acció

Identificació

Denominació de l’acció

1.1.1

Pròrroga de la directora del
projecte de dinamització comarcal

39.533,28€

Pròrroga de la tècnica de suport a
les empreses
Pròrroga de la tècnica de suport
al sector turístic
Contractació d’un/a tècnic/a
responsable de les actuacions
ocupacionals
Personal de suport a la gestió del
projecte de dinamització comarcal
Programa d’assessorament
integral per a microempreses i
pimes
Assistència tècnica per donar
continuïtat a la cooperació
territorial del Baix Ebre
Assistència tècnica per la
capacitació del personal tècnic en
la plataforma d’intermediació
territorial
Comunicació i difusió de les
accions del projecte.
Jornades de Desenvolupament
Local: Una oportunitat per al
desenvolupament del territori, de
les persones i de les empreses.
Intercanvi de coneixements i
experiències en sistemes
d’organització de les polítiques de
desenvolupament local.
Seminaris per professionalitzar
les empreses del Baix Ebre
Seminaris sobre transformació
digital i indústria 4.0 per a la
indústria manufacturera
Dispositiu d’inserció sociolaboral
del Baix Ebre

37.458,16€

1.1
1.1.2
1

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
2.1.1

2.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

2

2.5.1
2.5

4

4.1

2.5.2
4.1.1

Cost Total
de l’Acció

33.136,64€
29.931,13
8.655,96€
49.005,00€
33.517,00€

5.069,90€
9.365,40€
5.000,00€

19.100,00€

13.285,80€
16.673,80€
265.521,26€

Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de tots
els documents necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 6è.- Ratificació de la sol·licitud del programa Espais de Recerca de Feina.
L’ORDRE TSF/258/2017, de 4 de desembre, aprova les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en
l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació preveu
La RESOLUCIÓ TSF/2036/2019, de 8 de juliol, obre la convocatòria per a l'any 2019
de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de
l'orientació per a l'ocupació
El Consell Comarcal ve desenvolupant des de fa mes de deu anys polítiques de
Orientació, desenvolupament i ocupació d’acord amb les Polítiques actives d’Ocupació
que el SOC en el marc de l´Estratègia Europea per a l’Ocupació 2010 -2020
El Consell Comarcal del Baix Ebre, té una llarga experiència en la implantació i
desenvolupament d’espais de recerca intensiva de feina , experiència que s’inicià l’any
2010 amb la creació de l’Aula Activa Baix Ebre. Les Aules Actives del SOC, repartides
per tota Catalunya constituïen un espai de recerca intensiva de Feina que acceleràvem
i contribuïen a la incorporació del mercat de treball de persones en situació de
desocupació que arran dels canvis econòmics necessitaven d’un acompanyament i
orientació definida per tres trets fonamentals: grups reduïts, atenció personalitzada i
disponibilitat de recursos tècnics (ordinador, telèfon, impressores...) i personal
especialitzat ( psicòlegs i orientadors/es laborals) .
L’aula Activa del Baix Ebre, impartida en horari de mati i tarda, era atesa per quatre
orientadores laborals, dues d’elles finançades pel SOC i les altres dues pel Consell
Comarcal, posava a l’abast dels participants, tots els recursos tècnics, materials i
administratius per facilitar el procés de retorn al mercat laboral
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un projecte per tal de desenvolupar
orientació Sociolaboral a persones demandants d’ocupació, adreçat a Persones
demandants d'ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, amb els següents objectius:
- Que les persones desocupades disposin de recursos que les situïn en una millor
posició per a la cerca de feina.
- Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves
competències professionals.
- Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives
d'autoocupació.
- Que les persones desocupades incrementin el seu accés al mercat de treball, en
particular aquelles que porten més temps a l'atur, assolint unes taxes d'ocupació més
elevades i pròximes a les fixades per l'Estratègia Europa 2020.
La duració del Programa es de 10 mesos i s’estendrà des de l’endemà de la Resolució
d’atorgament que es preveu al desembre de 2019.
El nombre de persones Tècniques a contractar per dur a terme les accions del
Programa, d’acord amb les bases és de dos tècnics de nivell A2 per tal de poder
atendre 150 participants
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme , i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la sol·licitud de participació en el programa ESPAIS DE RECERCA
DE FEINA, d’acord amb les disposicions de la RESOLUCIÓ TSF/2036/2019, de 8 de
juliol, obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per al desenvolupament
d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació i ratificar la
subvenció sol·licitada:
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ SOL.LICITADA PER ACTUACIONS.
Import personal tècnic (2 ) jornada sencera

55.000,00 €

Import despeses generals i materials

8.250,00 €

Import assegurança

1.600,00 €

Total

64.850,00 €

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.

PUNT 7è.- Ratificació de la sol·licitud del programa Joves en Pràctiques,
convocatòria 2019.
Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, tot i haver
obtingut una titulació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat de treball,
constitueixin una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i
pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de l'acció del
Govern.
En aquest context, ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya i la RESOLUCIÓ TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre
la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya
ha posat de manifest que aquesta línia de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre, ha permès
que un volum important de joves hagin sigut contractats i hagin pogut adquirir aptituds i
un desenvolupament professional sobre la matèria dels seus estudis.
En aquest marc, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat sol·licitud de
subvenció per a la contractació en pràctiques de 5 persones joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per un import de 55.000,00 euros. El termini
de presentació de sol·licituds finalitzà i, dins aquest termini, es va tramitar la sol·licitud.
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Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme , i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer: Ratificar que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’acollís a la convocatòria de
l'Ordre/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i la
RESOLUCIÓ TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a
l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya
Segon: Ratificar la Ebre ha presentació d’una sol·licitud de subvenció per a la
contractació en pràctiques de 5 persones joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya per un import de 55.000,00 euros
Tercer: Facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per
a l’efectivitat d’aquest acord.

PUNT 8è.- Ratificació de la sol·licitud de la subvenció del programa Ubica’t.
L’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social regula la
concessió de subvencions del Programa UBICAT per a la realització de projectes que
desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport
ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores,
preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.
La Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny obre la convocatòria per a l'any 2019 per a
la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT
d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–
Ubicat)
El Consell Comarcal del Baix Ebre, està estretament compromès amb el benestar de
les persones, contemplant a la persona des d’una visió holística en la qual s’incorporen
les diferents esferes que conformen la seva vida. En aquest sentit, està preparat per
oferir una sèrie de serveis i actuacions encarades a donar resposta al diferent tipus de
necessitats que es puguin presentar. En efecte, compta amb un conjunt de recursos
humans i materials que s’adapten a la pluralitat de situacions, afavorint una atenció
individualitzada i integral adaptada a cadascuna de les variables que conformen una
situació de vulnerabilitat.
En el desenvolupament d’aquest programa s’ha previst:
a) Orientació Sociolaboral,
b) Coneixement de l’entorn productiu i prospecció laboral
c) Ajuts transport i incentius
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El Programa d’adreça als següents col·lectius:
Col·lectiu generalista: persones en especials dificultats d’inserció.
Col·lectiu de persones aturades de llarga durada:
La duració del Programa es d’un any i es preveu que s’estengui des de l´1 de gener
fins al 31 de desembre de 2020 i es preveu la contractació de 2 tècnics de nivell A2
per tal que puguin atendre 60 persones participants en el Programa.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme , i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la sol·licitud de participació en el programa UBICAT d’acord amb les
disposicions de la Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió
social i la sol.licitud d’ajut presentada:
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ SOL.LICITADA PER ACTUACIONS.
a) Actuació d’Orientació Sociolaboral

72. 902,41€

b) Actuació de coneixement de l’entorn productiu i prospecció laboral

26.867,01€

c) Ajuts de transport i incentius per a participants

10.206.34€

Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 9è.- Ratificació de la Sol·licitud del programa Enfena’t. Convocatòria 2019.
El Programa ENFEINA’T està regulat per la RESOLUCIÓ TSF/1931/2019, de 25 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de
subvencions destinades al Programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal
i acompanyament a la inserció de per a persones en situació d’atur de llarga durada
D'acord l’ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, l’objectiu del programa és que les
persones contractades puguin adquirir o millorar les competències a la seva inserció
laboral, mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general o social de caràcter
temporal.
El mateix programa preveu l’actuació d’acompanyament a la contractació a la inserció,
que comporta un seguiment real de la persona contractada, mitjançant una persona
tècnica que li ofereix suport i assessorament durant la contractació laboral per al seu
posterior retorn al mercat laboral.
D'acord amb la base 6 de l’ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, podran ser
persones destinatàries de les accions previstes en aquesta Ordre les persones en
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situació de desocupació de llarga durada que compleixin tots els requisits legals per a
poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
L’objectiu que persegueix el Consell comarcal Baix Ebre amb la sol·licitud d’aquest
programa, és potenciar el servei d’atenció a les persones dintre del qual un dels més
demandats és la millora de l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en
situació de desocupació.
La presentació de la sol·licitud de subvenció per a la contractació temporal i
acompanyament a la inserció de persones en situació d’atur de llarga durada.
D’acord amb els criteris de repartiment als que fan referència l’article 9 de la
RESOLUCIÓ TSF/1931/2019, de 25 de juny, en què, al Consell Comarcal del Baix
Ebre pot optar, per una població superior a 50.000 habitants i fins 90.000 habitants, a
sol·licitar, com a màxim 15 persones.
12 persones administratives, especialista o no qualificats
3 persones tècniques
El total de la sol·licitud pel que fa a l’actuació de l’experiència laboral 417.179,82€
També s’ha inclòs en la sol.licitud el finançament per a la tècnica d’acompanyament a
la contractació i a la inserció 22.580,39€
El total de la subvenció sol·licitada és de 439.760,21€.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Turisme , i amb unanimitat dels 24 membres
presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:

Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció, presentada per la Presidència del Consell
Comarcal del Baix Ebre per a la Realització del Programa ENFEINA’T per a la
contractació temporal i acompanyament a la inserció de persones en situació d’atur de
llarga durada.
Segon. Facultar la presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord

PUNT 10è.- Aprovació de la pròrroga per l’exercici 2019 i 2020 del conveni del
Banc d’Ajudes Tècniques (BAT).
L’any 2006, en el marc del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències, amb la finalitat
d’organitzar l’atenció a les persones en situació de dependència com una acció
integrada, i en la línia de promoció de l’autonomia, es va decidir finançar de forma
conjunta entre el Consell Comarcal del Montsià i el Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, l’accés dels ciutadans a l’assessorament
tècnic per a l’adaptació de l’entorn habitual i millorar així la seva qualitat de vida.
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Per aconseguir aquesta finalitat, es va crear el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) per
tenir un nou recurs que engloba l’assessorament tècnic d’una terapeuta ocupacional en
adaptacions domiciliàries i que al mateix temps ofereix l’accés a les ajudes tècniques
domiciliàries que no estan subvencionades pel Departament de Salut ni pel d’Acció
Social i Ciutadania, fent especial incidència en les persones molt dependents.
Les entitats locals amb competències en matèria de serveis socials a les comarques
del Baix Ebre i el Montsià consideren que l’Administració local, com a més propera al
ciutadà, s’ha d’implicar cada cop més en qüestions de tipus social, que amb molta
freqüència exigeixen solucions immediates que han de ser objecte d’atenció especial i
personalitzada, pel que manifesten la seva voluntat de donar suport al BAT.
Aquest es materialitza amb la signatura l’any 2008, 2013 i el passat mes de desembre
de 2016 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell
Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Banc
d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre” .
El conveni vigent disposa que la seva durada es fixa de l’1 de gener fins el 31 de
desembre de 2017 se’ns prejudici de la seva pròrroga anual prèvia revisió de les
condicions durant el darrer trimestre de l’any en curs amb efectes per a l’exercici
següent, essent el període màxim de vigència el 31 de desembre de 2020. Disposa
també que en el cas que s’acordin pròrrogues d’aquest conveni, i per tal que es pugui
dur a terme el pagament dintre els terminis previstos, totes les administracions de
caràcter local signants, presentaran al Consell Comarcal del Montsià l’acord de
pròrroga aprovat per l’òrgan competent, aquests acords seran tramesos a la resta de
socis signants.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar les pròrrogues per als exercici 2019 i 2020 del Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre,
Consell Comarcal de la Terra Alta, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament
de Tortosa i Ajuntament d’Amposta per al projecte “Promoció de l’autonomia personal:
Banc d’Ajudes Tècniques de les Terres de l’Ebre”.
Segon- Notificar aquest acord a les parts signants del conveni i facultar el President del
Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat de l’acord.

PUNT 11è.- Conveni amb REPSOL exercici 2019 pel servei de transport adaptat i
assistit de la comarca.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària de data 20 de maig de
1997, va aprovar establir el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat
restringida per tal d’atendre necessitats de tipus educatiu o assistencial. Aquest servei
té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes, amb problemes de
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mobilitat i persones grans amb dependència, per tal que puguin accedir als serveis
socials d’atenció especialitzada de la comarca del Baix Ebre, o aquells altres que
permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.
D’aleshores ençà, el servei comarcal de transport de persones amb mobilitat
restringida ha anat incrementant la seva importància, tant en nombre d’usuaris com de
rutes i, al mateix temps, ha adaptat la seva prestació a dues modalitats: mitjançant
empresa externa i mitjançant els propis mitjans materials i personals.
El manteniment d’aquest servei està finançat mitjançant les aportacions de la
Generalitat de Catalunya, dels usuaris i del propi Consell Comarcal. La situació
econòmica i social actual fa que aquest servei sigui cada cop més sol·licitat i que el
Consell Comarcal del Baix Ebre no disposi de recursos suficients per poder atendre’l
amb garantia .
És voluntat de REPSOL establir compromisos estables amb els entorns i col·lectius
més propers als llocs on desenvolupa les seves activitats industrials, impulsant
iniciatives que afavoreixin el desenvolupament de la societat i que contribueixin a
l’educació, a la integració i a la sostenibilitat i benestar de l’entorn en el qual opera.
Un dels objectius de compromís social de REPSOL és el de generar oportunitats de
desenvolupament a les comunitats on opera, per a la qual cosa promou projectes que
beneficiïn el màxim nombre de persones i participen en projectes i programes de
millora de les condicions sanitàries i de la qualitat de vida de les comunitats, realitzant,
entre d’altres accions, per facilitar l'accés als serveis mèdics bàsics d'aquelles
persones que en necessitin i col·laborant en l'execució de projectes d'integració social
de col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió, i formem part de diversos programes de
millora del benestar.
Per aquesta raó, el 26 d'octubre de 2011, el Consell Comarcal del Baix Ebre i REPSOL
van signar un conveni d'ajuda i col·laboració que ha donat un suport considerable a la
prestació del servei a la comarca i, per tant, els signants valoren molt positivament el
conveni i consideren que la col·laboració ha de continuar i renovar-se.
Ambdues parts, per tant, comparteixen la tasca de donar suport a les persones que
necessiten assistència per tal de poder accedir, amb els mitjans adequats, als serveis
assistencials que els hi corresponen pel fet de tenir la mobilitat reduïda per
circumstàncies físiques, mentals o d’edat.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar el conveni a signar amb REPSOL per a la col·laboració en la
prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o
altres necessitats socials, de l’any 2019.
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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PUNT 12è.- Altres operacions del pressupostos tancats.
Amb data 9 / d’agost / 2019, es va iniciar el procediment per declarar la prescripció dels
drets de deutes de naturalesa Pública i donar de baixa els drets reconeguts d'exercicis
tancats que es consideren d’impossible cobrament.
Els deutes de naturalesa Pública, que en virtut de l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, prescriuen als quatre anys, no es troben cobrades per
aquesta Corporació pels següents motius. Igualment, les baixes per altres causes sobre
drets reconeguts en la Comptabilitat oficial que no tenen suport documental que permeti
la seva gestió via recaptació
LListat de deutes
Exercici
Pressupostari

Deutor

Aplicació
pressupostària

Import

Motiu

DEUTES TRIBUTARIS
2016

Diversos

34100

108,13 Devolució de rebuts de taxes per
prestació de Serveis de l’area de
Serveis a les persones declarats
incobrables

2017

Jordi Rebull

34000

176,00 Devolució de rebuts de trasnport
escolar declarats incobrables

DEUTES NO TRIBUTARIS

Fons de cooperació localsupramunicipal no rebut per
l’Ajuntament per no cumplir els
rrquisits establerts per la
Generalitat

2010

Ajuntament Ametlla de Mar

45001

2013

Ajuntament Ametlla de Mar

45001

2013

Ajuntament Ametlla de Mar

45001

11.437,19
9.267,78
5.317,00
2013

Ajuntament de Benifallet

45001
3.882,22

2013

Ajuntament de Benifallet

45001

2014

Ajuntament de Benifallet

45001

2013

Ajuntament de Tivenys

45001

2013

Ajuntament de Tivenys

45001

2.254,88
2.252,33
4.168,83
2.391,14

Considerant que no s'ha produït cap acció per cap de les parts per interrompre el termini
de prescripció.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda , i amb unanimitat dels 24 membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
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PRIMER. Declarar la prescripció dels deutes de naturalesa Pública pel transcurs del
termini de quatre anys sense exercitar el dret de l'Administració a exigir el pagament
d'aquestes:

Exercici
Pressupostari

Deutor

Aplicació
pressupostària

Import
108,13

Taxes serveis socials.
Preus públics ensenyament

2016

Diversos

34100

2017

Jordi Rebull

34000

176,00

2010
2013
2013
2013
2013
2014
2013
2013

Ajuntament Ametlla de Mar
Ajuntament Ametlla de Mar
Ajuntament Ametlla de Mar
Ajuntament de Benifallet
Ajuntament de Benifallet
Ajuntament de Benifallet
Ajuntament de Tivenys
Ajuntament de Tivenys

45001
45001
45001
45001
45001
45001
45001
45001

11.437,19
9.267,78
5.317,00
3.882,22
2.254,88
2.252,33
4.168,83
2.391,14

Concepte

Dir. Gral Admó Local (Fons coop.)
Dir. Gral Admó Local (Fons coop.)
Dir. Gral Admó Local (Fons coop.)
Dir. Gral Admó Local (Fons coop.)
Dir. Gral Admó Local (Fons coop.)
Dir. Gral Admó Local (Fons coop.)
Dir. Gral Admó Local (Fons coop.)
Dir. Gral Admó Local (Fons coop.)

SEGON. Declarar extingides els citats deutes de naturalesa pública, i la seva
corresponent baixa en els seus respectius comptes.
TERCER. Notificar als interessats la declaració de la prescripció i, per tant, extinció dels
deutes.

PUNT 13è.- Reconeixement extrajudicial de crèdits del 2018 al pressupost del
2019.
Considerant l'informe d'Intervenció en el qual s'establia que era possible dit
reconeixement.
Considerant l'informe proposta de Secretaria emès per procedir al reconeixement
extrajudicial dels crèdits següents Reconeixement extrajudicial de crèdits del 2015,
2016, 2017 i 2018 al pressupost de 2019, pertanyent a un altre exercici pressupostari
durant l'actual.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda , i amb unanimitat dels 24 membres presents, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents Reconeixement extrajudicial
de crèdits del 2015, 2016, 2017 i 2018 al pressupost de 2019, corresponents a
exercicis anteriors que es relacionen d’acord amb els següent detall;
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TERCER

CIF

Nº FACTURA

DESCRIPCIÓ

PERÍODE

IMPORT

ADIF

Q2801660H

1901036703 Arrendament posada funcionament via verda El Carrilet " Tortosa - La Cava - Deltebre "

12-05-2017 a 31-12-2017

2.564,76

ADIF

Q2801660H

1901036742 Arrendament posada funcionament via verda El Carrilet " Tortosa - La Cava - Deltebre "

01-01-2018 a 31-12-2019

4.000,59

EMSP, S.L.

B43660479

O2015FC0047785

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

4 Trimestre 2015

52,51

EMSP, S.L.

B43660479

O2016FC0001381

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

1r Trimestre 2016

53,60

EMSP, S.L.

B43660479

O2016FC0016823

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

2n Trimestre 2016

54,02

EMSP, S.L.

B43660479

O2016FC0032214

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

3r Trimestre 2016

53,60

EMSP, S.L.

B43660479

O2016FC0047711

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

4t Trimestre 2016

53,60

EMSP, S.L.

B43660479

O2017FC0001387

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

1r Trimestre 2017

53,60

EMSP, S.L.

B43660479

O2017FC0016829

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

2n Trimestre 2017

53,66

EMSP, S.L.

B43660479

O2017FC0032264

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

3r Trimestre 2017

53,85

EMSP, S.L.

B43660479

O2018FC0001392

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

1r Trimestre 2018

53,85

EMSP, S.L.

B43660479

O2018FC0016327

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

2n Trimestre 2018

53,85

EMSP, S.L.

B43660479

O2018FC0031342

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

3r Trimestre 2018

54,27

EMSP, S.L.

B43660479

O2018FC0046402

Consum aigua Punt Informació Juvenil ( C/ Nou de la Vall, 9 baixos )

4t Trimestre 2018

54,27

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2019, els corresponents crèdits
amb càrrec a les següents partides ;

TERCER

ADIF
EMSP, S.L.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

2019-432-20200
2019-920-22101

DESCRIPCIÓ

Conveni Renfe cessió terrenys
Aigua

IMPORT

6.565,35
644,68

PUNT 14è.- Tancament i liquidació del pressupost – aprovació del compte
general 2018.
Vist el Compte General de l'exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació
annexa a la mateixa, segons la legislació vigent.
Vist que la Titular de la Intervenció Comarcal de fons va procedir a la formació del
Compte General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2018,
juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix.
Vist que s'han finalitzat aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la
Intervenció comarcal va procedir a emetre en data 16 de maig de 2019 els
corresponents informes en relació a l'aprovació del Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal del
Baix Ebre en sessió celebrada en data 31 de maig de 2019 va emetre el corresponent
informe preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici
2018.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data 8 de juliol
de 2019 el Compte General –juntament amb l'informe d'aquesta comissió- van ser
objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit
més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions. No
consta la presentació de cap reclamació, objecció o observació
•
S’ha informat a la Comissió informativa de Governació i Hisenda d’aquestes
circumstàncies
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•
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que
es disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda , amb els vots a favor dels 10 consellers
comarcals present del grup d’ERC, els 8 consellers comarcals de Junts, els 2 dels
consellers de Movem, i amb l’abstenció dels 3 consellers comarcals del PSC i el
membre del grup de Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2018, comprès pel Compte General
del propi Consell Comarcal del Baix Ebre i de la societat Baix Ebre Innova, SL
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació
que la integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes,
tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en
compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.

PUNT 15è.- Bases per atorgament d’ajuts a escoles municipals de música, any
2019.
La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal (SAM), reforça
la cooperació i col·laboració interadministrativa amb els consells comarcals per afavorir
la prestació de les competències municipals, evitar duplicitats, defensar els interessos
dels municipis i entitats municipals descentralitzades i impulsar la seva modernització,
en especial els de menys capacitat econòmica.
Amb aquesta finalitat, els consells comarcals de la demarcació i la Diputació de
Tarragona han signat el conveni que desenvolupa el marc de cooperació o
col·laboració en el qual els recursos econòmics de la Diputació s’adrecin a les
necessitats actuals dels ens locals.
Per tal de procedir a la distribució dels ajuts s’han elaborat les corresponents bases
que preveuen l’atorgament d’aquesta col·laboració econòmica als ajuntaments i
entitats municipals descentralitzades de la comarca del Baix Ebre que incentivin i
promoguin la formació musical a través d’escoles municipals de música.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i amb unanimitat dels
consellers presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió d’ajuts en matèria
d’ensenyament musical, any 2019.
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BASES QUE HAN DE REGIR LA
D’ENSENYAMENT MUSICAL, ANY 2019

CONCESSIÓ

D’AJUTS

EN

MATÈRIA

Base 1a- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
El Consell Comarcal del Baix Ebre, per acord plenari de data 22 d’abril de 2016, va aprovar
el conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
els consells comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019).
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajuts per al finançament de les escoles de
música municipals, d’acord amb el conveni esmentat.
Base 2a- DESTINACIÓ DELS AJUTS
2.1. Aquesta convocatòria va destinada a tots els ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades de la comarca del Baix Ebre que incentivin i promoguin la formació
musical a través d’escoles municipals de música.
2.2. Són subvencionables les despeses de professorat, d’equipament necessari i de material
complementari per a dur a terme la formació esmentada produïdes durant el període entre
l’1 de gener al 31 d’octubre de 2019.
2.3. En cap cas es subvencionaran despeses de subministraments (aigua, llum, telèfon...),
inversió (pintura, enllumenat o altres millores d’edificis i aules) ni cap tipus d’equipament o
material que no tingui una finalitat educativa en l’àmbit musical.
Base 3a- TRAMITACIÓ I REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS
3.1. Les sol·licituds d’ajuts, seguint el model que figura en l’annex 1, es dirigiran al Consell
Comarcal del Baix Ebre i aniran acompanyades de la següent documentació:
- Full de sol·licitud-memòria (d’acord amb el model annex 1) on constin les següents dades :
- Programa educatiu general del curs vigent en el moment de la convocatòria.
- Relació d’esdeveniments, de l’any 2019 amb participació l’escola municipal.
- Motivació de la despesa.
- Nombre d’alumnes beneficiaris.
- Pressupost anual global i detallat per partides d’ingressos i despeses de l’escola municipal.
- Pressupost de la despesa i import sol·licitat.
- Un certificat de l’interventor de l’ajuntament (d’acord amb el model annex 2), on consti la
consignació pressupostària prevista per dur a terme la formació musical i l’import del
pressupost total de l’ajuntament o, en el seu cas, EMD per a l’exercici 2019.
- Acreditació de l’autorització com a escola de música o tràmits efectuats davant l’organisme
corresponent de la Generalitat.
- En el cas que la sol·licitud vagi destinada a sufragar despeses de personal, serà necessari
i imprescindible aportar còpia del contracte o document que acrediti la relació laboral entre
el professor i l’ajuntament .

Base 4a- PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR
Un cop rebuda la sol·licitud, per part de l’Àrea de d’Ensenyament, s’avaluarà que compti
amb tota la documentació descrita a la clàusula anterior. Si és correcta es passarà a avaluar
per al seu atorgament. En cas de tenir defectes se sol·licitarà la seva esmena i, un cop
esmenada, se seguirà el mateix tràmit. En cas que, un cop fet el requeriment corresponent,
no es compti amb tota la documentació necessària per procedir a la valoració dels ajuts
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d’acord a la base 5 i, per tant, no es pugui valorar algun dels paràmetres fixats, la puntuació
d’aquell paràmetre serà de 0 punts.
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
cas que passat aquest termini no s’hagi presentat la documentació demanada es
considerarà, prèvia resolució expressa per part de l’òrgan competent dictada en el termini
màxim de sis mesos, que el sol·licitant desisteix de la petició.
Base 5a- AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es valoraran d’acord als següents criteris:
a) Programa educatiu del curs vigent en el moment de la convocatòria (màxim 20 punts).
b) Motivació de la despesa sol·licitada (màxim 10 punts).
c) Pressupost general de l’escola municipal o activitat pròpia, de forma que com més
elevat sigui el pressupost global, major puntuació (màxim 10 punts).
d) Aportació de l’ajuntament a la formació musical en relació al pressupost global, de
forma que com major incidència, major puntuació (màxim 10 punts).
e) Nombre d’alumnes beneficiaris, de forma que com major nombre d’alumnes, major
puntuació (màxim 15 punts).
f)
Relació d’esdeveniments on hagin participat o tinguin previsió de participar els alumnes
per a mostrar el seu aprenentatge durant l’any 2019 (període entre l’1 de gener al 31 de
d’octubre de 2019) (màxim 15 punts).
Base 6a- IMPORT DELS AJUTS
6.1. Amb la xifra resultant de la valoració de les sol·licituds en funció dels criteris d’avaluació
citats en l’apartat 5 de les bases, s’establirà un rànquing de puntuació entre les diferents
sol·licituds.
D’acord a aquest rànquing i fins a esgotar la partida pressupostària, s’establiran els imports
dels ajuts o subvencions a cadascuna de les sol·licituds de major a menor puntuació.
6.2. Els ajuts o subvencions seran, generalment, de caràcter dinerari.
6.3. L’import d’aquests ajuts o subvencions no podrà superar, en cap cas, una quantitat que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el
cost de la despesa subvencionada.
Base 7a- RESOLUCIÓ
La resolució dels ajuts tindrà lloc en el termini d’un mes a partir de la data màxima de
presentació de les sol·licituds i serà resolta per la presidència del Consell Comarcal del Baix
Ebre previ informe de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme.
Base 8a- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS
8.1. La concessió de l’ajut serà degudament comunicada a l’ajuntament, el qual ho haurà de
justificar amb un termini màxim que no podrà excedir el 29 de novembre de 2019.
8.2. En cas que no s’hagi justificat l’ajut dintre del termini establert, les quantitats atorgades
es donaran de baixa del pressupost sense cap més tràmit, a excepció dels casos en què es
sol·liciti una pròrroga. Aquesta haurà d’estar degudament motivada i es podrà sol·licitar fins
al termini màxim de justificació dels ajuts (29 de novembre de 2019), petició que serà
informada per la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme i resolta
pel president del Consell Comarcal.
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8.3. Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament
emplenat, l’expedient de justificació de subvenció o ajut, segons el model establert que s’hi
haurà d’adjuntar:
-En el cas de despeses en material, fotocòpia compulsada de les factures acreditatives de la
despesa del període entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2019.
-En el cas de professorat, un certificat de l’interventor conforme s’ha procedit al pagament
de la nòmina i la Seguretat Social corresponent, del període entre l’1 de gener i el 31
d’octubre de 2019).
8.4. L’import global dels ajuts per cadascun dels ens locals beneficiaris no podrà superar el
50 % de la despesa realment realitzada i justificada.
8.5. El Consell Comarcal del Baix Ebre es reserva el dret de comprovar el desenvolupament
de l’activitat i la despesa realment efectuada i a retirar l’ajut en cas que s’incompleixi algun
dels requisits pels quals ha estat atorgat.
Base 9a- TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini màxim per presentar i admetre les sol·licituds referents a aquesta convocatòria
serà el 25 d’octubre de 2019. No s’admetrà cap més sol·licitud després de la data fixada.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la plataforma EACAT mitjançant l’opció
‘tramesa genèrica’ al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Base 10a- INTERPRETACIÓ DE LES BASES
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
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.
Base 11a- PUBLICACIÓ DE LES BASES
Aquestes bases seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler
d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i a la seva pàgina web (www.baixebre.cat).

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la corporació. 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 serveis dels ens locals.

PUNT 16è.- Bases per l’atorgament d’ajuts per adquisició de llibres i/o material
curricular, curs 2019/2020.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, amb el suport econòmic de la Diputació de
Tarragona, atorga anualment ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició
de llibres escolars i/o material curricular obligatori.
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L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per contribuir al
pagament de llibres escolars i/o material curricular obligatori per alumnes de segon
cicle d’educació infantil que assisteixen a centres escolars de la comarca del Baix Ebre,
amb l’objectiu de garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una plena
integració dels infants dins del sistema educatiu.
D’acord amb el conveni signat amb la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del
Baix Ebre sorgeix la necessitat d’aprovar les bases que han de regir la convocatòria
d’ajuts econòmics per a la concessió d’ajuts econòmics per l’adquisició de llibres i/o
material curricular, curs 2019/2020
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, i amb unanimitat dels
consellers presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer- Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars
i/o material curricular obligatori per alumnes de la comarca del Baix Ebre, curs escolar
2019/2020
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics de
caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular
obligatori, curs escolar 2019/2020
1.

Objecte i finançament de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics per tal de contribuir al
pagament de llibres escolars i/o material curricular obligatori per a alumnes de segon cicle
d’educació infantil que assisteixin a centres escolars de la comarca del Baix Ebre, amb
l’objectiu de garantir un correcte procés d’escolarització i aconseguir una plena integració
dels infants dins del sistema educatiu.
L’atorgament d’aquests ajuts quedarà supeditat a la disponibilitat pressupostària, amb càrrec
a la partida 2019-326-48002 del pressupost i, si s’escau, la corresponent partida
pressupostària de l’exercici vinent.
S’entén per llibre de text i material curricular obligatori:
a. El material imprès, de caràcter durador, amb la finalitat que l’alumnat el faci servir, i que
desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i criteris d’avaluació corresponents, els
continguts establerts pels diferents currículums vigents en les àrees, matèries o assignatures
i els cicles o cursos de què es tracti.
b. Aquell altre material curricular no fungible que contribueixi a desenvolupar els continguts
establerts als currículums, inclòs aquell material d’elaboració pròpia dels centres educatius,
sempre que també tingui un caràcter durador i sigui per a la utilització per part de l’alumnat.
2.

Beneficiaris i requisits generals

Pot sol·licitar l’ajut per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular obligatori,
l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a) Estar empadronat a la comarca del Baix Ebre i assistir a un centre educatiu de la
mateixa, sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon cicle d’educació
infantil (P3, P4 i P5), durant el curs escolar 2019/2020.
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b) Presentar la sol·licitud i la documentació del punt 3 en els terminis i la forma establerts
en aquesta convocatòria. La sol·licitud de l’ajut pot ser presentada pel tutor legal o qui tingui
la guarda de l’alumne.
c) Destinar aquest ajut a l’adquisició dels llibres escolars i/o material curricular obligatori
del menor escolaritzat.
d) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d’altres administracions o d’un altre ens
públic o privat.
e) No superar el llindar de renda. Amb caràcter general podran accedir a la convocatòria
les famílies que tinguin una renda familiar per sota del llindar següent, tenint en compte el
nombre de membres computables de la unitat familiar:
Membres computables de la
unitat familiar
Unitats familiars de 2 membres
Unitats familiars de 3 membres
Unitats familiars de 4 membres
Unitats familiars de 5 membres
Unitats familiars de 6 membres
Unitats familiars de 7 membres
Unitats familiars de 8 membres
Unitats familiars de 9 membres

Llindar màxim per
accedir
a
la
convocatòria
13.451,60 €
14.951,60 €
16.451,60 €
17.951,60 €
19.451,60 €
20.951,60 €
22.451,60 €
23.951,60 €

f)
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.
g) 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 la vivenda
habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700€.
3. 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.
4. 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.
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.
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de becari no cal
acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003. De 17 de
novembre, general de subvencions.
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5.

Sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre
(C/ Barcelona, 152 43500 Tortosa) o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de
la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, acompanyades de la documentació necessària que acrediti
la situació
econòmica i familiar.
Tota la documentació es pot presentar, a l’apartat instància genèrica, a través de la seu
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre.
Caldrà fer constar de forma clara que la documentació s’adreça a l’Àrea d’Ensenyament.

5.1. Documentació obligatòria
a) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de
l’alumne/a.
6.
7. La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització de tots i cadascun dels
membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal del Baix Ebre pugui sol·licitar
les següents dades relatives a la renda, patrimoni familiar i convivència, si s’escau.
A l’apartat de dades de la unitat familiar, caldrà declarar tots els membres de la unitat
familiar que conviuen al domicili amb el nom, cognoms, DNI/NIE.
8.
Quan es detecti una errada substancial en les dades de convivència de la unitat familiar,
el Consell Comarcal podrà obtenir aquestes dades de l’EACAT, a través de la Via Oberta.
9.
Altres consideracions
-

Si se sol·licita l’ajut per més d’un membre de la família, es farà en un únic imprès.

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la
sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.
b) Fotocòpia del DNI/NIE (targeta identificativa per a estrangers) de tots els membres de
la unitat de convivència. En cas de presentar NIF o certificat de registre de la Unió Europea,
caldrà adjuntar fotocòpia del passaport o document on consti la fotografia. 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) Volant de convivència o d’empadronament col·lectiu vigent expedit per l’ajuntament
corresponent.
d) Declaració de renda de l’exercici 2018 dels membres computables de la unitat
familiar.
10. En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés
corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la següent documentació, en
funció de la font o fonts d’ingressos:
-

Fotocòpia de l’informe de la vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

Les persones en situació d’atur: certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la
Generalitat, en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
-

Les persones que percebin la renda Mínima d’Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.
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Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i la seva quantia
actualitzada.
e) 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.
f)
Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on hi figuri el titular i el número de
compte o altre document imprès amb el número de compte i els seus titulars.
g) Justificant detallat de la compra dels llibres escolars i/o material curricular obligatori
per al curs 2019-2020. És requisit per valorar l’atorgament de l’ajut que s’adjunti a la
sol·licitud el document que acrediti el pagament dels llibres o material de substitució
degudament acreditat pel Departament d’Ensenyament. En cas que els documents aportats
representin un import superior al comunicat pel centre docent corresponent, s’entendrà
denegat l’ajut per quantitat total o parcial, respectivament.
10.1.

Documentació no obligatòria

Totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits especificats en punt 2e i que acreditin,
mitjançant els documents oficials especificats a continuació, alguna de les circumstàncies
següents, obtindran una puntuació addicional en la valoració de l’ajut.
Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar
11. a) Família nombrosa. Caldrà acreditar la circumstància amb una fotocòpia del títol de
família nombrosa, vigent en el moment de la seva presentació.
12. b) Família monoparental –quan la família està formada pel mare/pare sol/a amb infant/s,
sempre que aquest/s convisqui/n amb aquell o aquella. L’acreditació es farà mitjançant el
títol de família monoparental. El títol haurà de ser vigent en el moment de la seva
presentació.
13. c) Infants en acolliment. S’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i Adolescència.
14. d) Discapacitat de l’alumne o alumna o germans: s’acreditarà mitjançant el certificat que
acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)
del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats
autònomes.
15. e) Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
16. f) Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per
administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals,
urgents i bàsiques de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
17. g) Les sol·licituds susceptibles d’informe social, preferentment, hauran d’anar
acompanyades pel mateix en el moment de la seva presentació.
18. Terminis de presentació de sol·licituds
El període per presentar la sol·licitud serà del dia 1 al 18 d’octubre de 2019.
Podran presentar sol·licituds fora de termini:
Els alumnes que es matriculin posteriorment a la data final del termini de presentació de
sol·licituds, sempre i quan s’adjunti un certificat del director/a del centre amb la data de
matriculació.
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19. Criteris per a l’atorgament dels ajuts
Per a l’atorgament dels ajuts per a l’adquisició de llibres escolars i/o material curricular
obligatori es tindrà en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació
socioeconòmica de la unitat familiar, les situacions específiques que pugui acreditar la
família i la valoració específica dels serveis socials.
S’atorgaran ajuts del 35%, 50%, 75% o 100% sobre el preu de la despesa efectuada per la
compra dels llibres escolars i/o material curricular obligatori de cada centre docent que
prèviament s’haurà comunicat al Consell Comarcal i que en cap cas podrà ser inferior a 12 €
ni superior a 120 € per alumne.
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:
1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables
els progenitors, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del
menor, el sol·licitant (beneficiari de l’ajut), els germans solters menors de vint-i-cinc anys i
que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2018 o els de més edat, quan es
tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels
pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat
municipal corresponent.
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable
aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració
de membre computable, si s’escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la
renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:
a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: en aquests casos es consideraran
membres de la unitat familiar únicament els sol·licitants, els seus progenitors, encara que no
convisquin, i els fills comuns d’aquests.
b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar
atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions
de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123-2.5.2008).
Càlcul de la renda familiar:
El Consell Comarcal del Baix Ebre calcularà la renda familiar per l’agregació de les rendes
corresponents a l’exercici 2018 de cada un dels membres computables de la família que
obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de
conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera
següent:
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloentne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis
anteriors a l’any 2018, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels quatre
anys anteriors a integrar a la base imposable de l’estalvi
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.
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Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis
i no hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, se
seguirà el procediment descrit en l’apartat ‘primer’ anterior descrit a la lletra a), i del resultat
obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.
b) A l’efecte de la determinació de la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es
dedueix el cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres
computables de la família, que no incloguin els sustentadors principals.
19.1.

Valoració del nivell de renda de la unitat familiar

Les sol·licituds presentades d’acord amb les bases s’avaluaran en funció del nivell de renda
de la unitat familiar.
Per aquest concepte, s’estableix un barem de fins a 70 punts. La baremació s’establirà
d’acord amb el següent:
- Si la renda familiar resultant és igual o superior a la renda límit: 0 punts.
- Si la renda familiar resultant és 0 o menor de 0: 70 punts.
- Si la renda familiar resultant està entre 0 i la renda límit, la puntuació es calcularà
proporcionalment.
Renda límit = 1,5 * IRSC + (1.500,00 EUR x (MUF-1))
(IRSC) Índex de renda de suficiència de Catalunya
(MUF) Membre de la unitat familiar
19.2.

Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per
l’agregació dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els
quals s’hauran d’acreditar fefaentment, d’acord amb l’article 3.2.
Família nombrosa general
Família nombrosa especial
Família monoparental
20. Família monoparental especial
Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar
Condició de discapacitat de fins a un 33%
Condició de discapacitat de més d’un 33%

1,5 punt
3 punts
1,5 punt
3 punts
3 punts
2 punts
4 punts

La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per a aquell concepte, per tant
a efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixen diversos membres de la
unitat familiar.
20.1.

Valoració per part dels serveis socials per necessitat social.

Per aquest concepte, s’estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà
perceptiu que l’alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual
s’acreditarà l’existència d’una necessitat social d’aquesta família. És necessari que l’alumne
estigui inclòs en un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social.
21. Situació de risc social

10 punts

22. Situació de risc social greu

15 punts
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A l’efecte de determinar la puntuació corresponent a aquest àmbit, els professionals dels
serveis socials podran fer ús de l’eina de cribratge de situacions de risc i desemparament
que és l’instrument establert pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a
determinar les situacions de risc, garantint una major unitat de criteri entre els diferents
professionals a l’hora de valorar les situacions de risc.
23. Procediment de tramitació
Un cop rebuda la sol·licitud per part dels professionals de l’Àrea d’Ensenyament del Consell
Comarcal del Baix Ebre, es comprovarà que s’adjunti la documentació que es considera
obligatòria per tramitar la sol·licitud.
Si la documentació és correcta i complerta es passarà a avaluació per al seu atorgament. En
cas de mancar algun dels documents obligatoris es procedirà al seu requeriment i, un cop
esmenat, es seguirà el mateix tràmit.
L’esmena de defectes o l’aportació de documentació s’ha de realitzar, previ requeriment i
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.
El termini d’esmenes i aportació de documentació començarà a comptar des del moment de
la notificació efectiva.
Si transcorre el termini fixat i no s’ha esmenat la documentació obligatòria, s’entendrà que
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
24. Valoració d’ajuts
Ajuts del 35%, 50% i el 75% del cost dels llibres escolars i/o material curricular
obligatori
- Totes aquelles sol·licituds que no superin els llindars excloents esmentats al punt 2e, i que
no siguin susceptibles de rebre l’ajut al 100%, es calcularan per l’agregació dels punts
obtinguts pels diferents conceptes especificats en els punts 5.2. i 5.3. Fet aquest càlcul, les
sol·licituds s’ordenaran de major a menor puntuació i es podran atorgar ajuts al 75%, 50% o
35% correlativament, fins esgotar reserva de crèdit destinada a aquest concepte.
Ajuts del 100% del cost dels llibres escolars i/o material curricular obligatori*.
Requisits:
- No superar el llindar de renda familiar següent:
Membres computables de la
unitat familiar
Unitats familiars de 2 membres
Unitats familiars de 3 membres
Unitats familiars de 4 membres
Unitats familiars de 5 membres
Unitats familiars de 6 membres
Unitats familiars de 7 membres
Unitats familiars de 8 membres
Unitats familiars de 9 membres

Llindar de renda
5.780,64 €
6.780,64 €
7.780,64 €
8.780,64 €
9.780,64 €
10.780,64 €
11.780,64 €
12.780,64 €

- Assolir una puntuació de 15 punts en els àmbits socials dels articles 5.2. i 5.3.
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25. Concessió dels ajuts
8.1 Dotació pressupostària
L’import màxim destinat als ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres
escolars i/o material curricular obligatori està condicionat a la respectiva partida
pressupostària, d’acord el conveni signat amb la Diputació de Tarragona.
8.2 Adjudicació
L’atorgament dels ajuts es durà a terme durant el curs escolar 2019/2020 i serà resolt per la
presidència del Consell Comarcal, previ informe de la Comissió Informativa Comarcal
d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Turisme.
26. Notificació
Les concessions i denegacions dels ajuts es notificaran, electrònicament, als sol·licitants a
l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud i a la direcció del centre escolar, via eNOTUM.
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.
27. Adjudicació per romanent de crèdit
En el cas que, un cop resolta la convocatòria d’ajuts i en el transcurs de l’exercici, per
qualsevol circumstància, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podran
atendre les sol·licituds que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, hagin quedat
sense ajut.
28. Baixes: renúncies i trasllats de beca
Quan un alumne beneficiari de l’ajut econòmic de caràcter individual per a l’adquisició de
llibres escolars i/o material curricular obligatori renunciï a l’ajut, es doni de baixa del centre o
es traslladi de centre, els centres docents comunicaran el fet al Consell Comarcal del Baix
Ebre el mateix dia de produir-se la circumstància, d’acord amb el model establert.
- En el cas que es produeixi un trasllat a un centre de la comarca del Baix Ebre, es
mantindrà el mateix import d’ajut i no es podrà sol·licitar un altre ajut pel mateix concepte.
- En cas de renúncies, baixes o trasllats de centres fora de la comarca del Baix Ebre, es
perdrà el dret a l’ajut, a excepció dels casos en què s’hagi aportat el corresponent justificant
de compra, dintre del termini establert.
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29. Justificació i pagaments dels ajuts
En el supòsit d’una resolució favorable, el Consell Comarcal iniciarà els tràmits per a
efectuar el pagament mitjançant la fórmula de transferència bancària al número de compte
proporcionat juntament amb la sol·licitud.
En els casos en què el pagament dels llibres l’hagi efectuat l’escola, l’AMPA o una altra
entitat, caldrà presentar el model establert on el sol·licitant autoritzi l’escola, AMPA o entitat a
percebre l’import de l’ajut.
A efectes fiscals s’entendrà beneficiari l’alumne sempre i quan tingui DNI o NIE, en cas
contrari, serà el pare, mare o tutors legals de l’alumne.
30. Obligacions dels beneficiaris, control i inspecció
- Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els
requereixin el Consell Comarcal del Baix Ebre.
- L’escola haurà de trametre al Consell Comarcal la relació dels llibres de text i material amb els
preus corresponents.
- El Consell Comarcal podrà verificar la veracitat de les dades de la documentació adjunta a la
sol·licitud de l’ajut. L’incompliment dels requeriments establerts en la convocatòria, així com
la falsedat de dades, podrà originar la revocació de les quantitats concedides.
- El beneficiari de l’ajut i els centres educatius estan obligats a permetre que els agents que el
Consell Comarcal determini, comprovin, pels mitjans que considerin oportuns, que les
quantitats atorgades s’apliquen a la finalitat prevista en aquesta convocatòria.
- L’obtenció d’un ajut no pressuposa l’obtenció d’ajuts educatius en cursos posteriors.
31.
- En cas de ser beneficiari de l’ajut, és obligatori declarar-ho com a guany patrimonial per
subvenció pública, en l’impost de la renda de l’exercici corresponent.
32. Revisió de sol·licituds
A petició dels interessats, es podran revisar les sol·licituds. La sol·licitud de revisió haurà
d’estar degudament argumentada i acompanyada de tota la documentació que justifiqui el
motiu pel qual es demana la revisió. La data màxima per sol·licitar la revisió de l’ajut serà
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la concessió o denegació de l’ajut.
Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos a partir de la data
d’acabament del termini de presentació de la revisió, i es notificaran individualment als
interessats.
Els efectes de les resolucions seran estimatoris i desestimatoris. Cas de ser desestimatoris,
no s’atorgarà cap ajut.
Les sol·licituds de revisió es presentaran d’acord amb el model establert.

33. Incompatibilitats
La percepció dels ajuts d’aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol subvenció
rebuda d’un altre organisme, públic o privat, pel mateix concepte.
El Consell podrà obrir un procés per tal de tramitar la devolució a l’administració de l’import
cobrat indegudament.
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Aquest procés s’iniciarà amb l’informe de la Comissió Informativa Comarcal d’Ensenyament,
Cultura, Joventut i Esports, que es traslladarà a la Presidència per tal que aquesta resolgui la
petició de devolució. Aquesta resolució es notificarà individualment a cada beneficiari. A la
resolució es farà constar l’import que s’ha de retornar i els mitjans per fer-ho efectiu.
Si no es produeix la devolució de l’import indegut, el Consell Comarcal del Baix Ebre
considerarà aquesta quantitat com una bestreta de futurs ajuts que s’atorguin al mateix
beneficiari en altres convocatòries.
16. Interpretació de les bases
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases el resoldrà els Serveis Jurídics del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
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.

Segon- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases
anteriorment aprovades, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci
anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 124
del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Es fa constar que si no es
presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva
sense necessitat d'acord exprés.
Tercer- Trametre les bases a les escoles de la comarca del Baix Ebre per ta que
produeixi l’efecte corresponent.

PUNT 17è.- Proposta d’acord de manifest en relació al canvi climàtic.
Presenta el punt el Sr. Jordan en representació dels grups proposants.
Seguidament el Sr. Roig expressa el seu suport a la proposta presentada, ja que va en
la línia de la que ells havien proposat, tot i que remarca que la seva proposta de moció
era més concreta.
En tercer lloc, intervé el Sr. Castañeda, en nom del grup de Ciutadans, i diu que voten
a favor ja que esta totalment d’acord amb el text de la proposta.
La Sra. Sandra Zaragoza, portaveu del grup de Junts, diu que s’adhereixen a la
proposta presentada, i afegeix que s’ha de ser conscients de la crisi climàtica que
estem vivint i s’han de complir uns compromisos socials i polítics per tal de revertir
aquesta situació el més aviat possible.
Finalment la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, diu que votaran
favorablement a la proposta
Un cop acabat el torn de paraules, els consellers i conselleres voten la següent
proposta:
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El Consell Comarcal del Baix Ebre reconeix que el planeta, així com els éssers vius i
els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d’això són els recents informes sobre
l’estat de la biodiversitat de l’IPBES i sobre l’escalfament global de 1,5 ºC de l’IPCC,
que alerten d’un rumb que porta a l’extinció d’una gran part dels ecosistemes
terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per l’activitat humana.
També s’està a la vora del punt de no retorn enfront del canvi climàtic. No respondre
davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més
de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra,
donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.
En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació.
Admetre les evidències científiques, així com el camí de reducció de les emissions
proposat, és l’única manera de protegir l’existència d’un futur per al territori. La
ciutadania ha d’entendre la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i el Consell
Comarcal del Baix Ebre pot tenir un paper clau en la formació, educació i la informació
sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les
conseqüències de l’increment de la temperatura global
Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos
polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent
assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de
garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els
combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les
emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia
amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les temperatures
globals a 1,5 ºC. Un estat d’emergència implica redirigir tots els recursos disponibles
per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta
La declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi
necessari per frenar l’emergència.
Davant d’aquesta emergència el Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a
iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels
següents objectius generals.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per tots els grups polítics
que formen part del Consell Comarcal del Baix Ebre, i amb unanimitat dels 24
membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris, dintre del
nostre àmbit competencial, per garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle per tal
d’arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com
aturar la pèrdua de la biodiversitat i fomentar la restauració dels ecosistemes com
única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs
l’humà
Segon.- Abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100% renovable
de manera urgent i prioritària. Per a això els governs locals han d’analitzar com
aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d’actuació necessaris, entre d’altres,
frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100%
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renovable i una mobilitat sostenible com més aviat millor, crear espais per als vianants,
fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda
d’energia fins a consums sostenibles, promoure l’augment de l’eficiència energètica i
de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població
sobre l’emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0 , evitar els bancs amb
què treballa l’ens que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport a
la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l’erosió.
Propiciar la recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la
gestió intel·ligent del territori, i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i
humana.
Tercer.- Cal avançar, entre d’altres, en una economia de proximitat, que impulsi la
sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat.
Arribant, com més aviat millor, al ple subministrament agroecològic en els serveis de
restauració municipals i estenent els a la resta de la població.
Quart.- Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les
conseqüències de l’increment de la temperatura global, les onades de calor, la
irregularitat de les precipitacions l’augment del nivell del mar i altres manifestacions que
ja s’estan manifestant.
Cinquè.- La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de
totes les mesures que s’apliquin, per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa
de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància,
seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir
indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest
mecanisme integri especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables.

PUNT 18è.- Moció presentada pel grup comarcal del PSC referent al canvi
climàtic.
El grup comarcal del PSC accepta integrar aquesta proposta de moció al punt anterior,
ja que fa referència al mateix assumpte tot i manifesta que la seva proposta aprofundia
més sobre l’assumpte a tractar, i esperona als companys consellers i conselleres a
treballar més profundament sobre els punts que inclou la seva proposta.
A més afegeix què, El passat 23 de setembre es va celebrar a Nova York la Cimera
del Clima de les Nacions Unides que va comptar amb la participació de diversos
països del món i representants de grans companyies i de ciutats compromeses en la
lluita contra el canvi climàtic.
En aquesta reunió, el president Pedro Sánchez va posar de manifest el compromís
d'Espanya per impulsar un marc estratègic d'energia i clima, que fixi el camí per a la
descarbonització de la nostra economia en l'horitzó de l'any 2050, i va anunciar que
Espanya contribuirà amb 150 milions d'euros al Fons Verd del Clima en els pròxims
anys.
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PUNT 19è.- Moció presentada pel grup comarcal del PSC per reclamar un control
més eficient i efectiu de la mosca negra.
Presenta la moció el Sr. Enric Roig que exposa el següent:
Presentem una moció que respon a una demanda real de la ciutadania. Una moció
que vol vetllar per solucionar els problemes reals que preocupen als ciutadans i
ciutadanes en el seu dia a dia. Una proposta de territori per a la gent de l’Ebre. És un
clam entre la ciutadania de les Terres de l’Ebre la problemàtica de la mosca negra,
que afecta a la salut, al benestar i, sense dubte, turística i econòmicament.
Una proposta que esperem que tingui el suport de tots els grups comarcals entenent
que el Baix Ebre necessita de grans consensos per defensar els seus habitants i per
avançar.
És evident que la mosca negra és una plaga que ja fa tretze anys que afecta molt
negativament a les Terres de l’Ebre.
La presència de la mosca negra ha incidit molt negativament, en la qualitat de vida de
les persones, amb forts problemes sanitaris derivats de les seves mossegades, i
també en els sectors productius de l’agricultura, on la seva presència imposa un nou
grau de penalitat dels treballs al camp, en el sector turístic, al qual li afecta
sensiblement les notícies relacionades amb l’existència d’aquesta plaga.
Per això, és imprescindible que es porti a terme un pla per l’estudi, control i eradicació
de la plaga de la mosca negra a les Terres de l’Ebre per part de les administracions
competents.
I això passa per planificar i facilitar l’aplicació dels tractaments contra la mosca en la
seva etapa larvària, per evitar la posterior plaga en la seva fase adulta.
Actualment hi ha problemes administratius i burocràtics que provoquen retards en
l’inici dels tractaments que fan que aquests no siguin efectius.
A més, no hi ha un conveni en vigor entre els departaments d’Agricultura, de Territori i
de Salut i el COPATE que faci que els tècnics puguin realitzar aquest tractament
larvari. El conveni existent va ser pel període 2015-2017 i per tant, es pot dir que els
tractaments actualment es fan per “gratia amore”
Per tant, aquesta reivindicació va més enllà dels recursos econòmics i proposa una
planificació dels tractaments, tal i com va instar el Grup Parlamentari Socialista al
Parlament de Catalunya el passat 20 de juny.
La proposta del Grup Parlamentari planteja un conveni plurianual que doni estabilitat al
tractament que ha de fer el COPATE, de manera que es pugui actuar de manera més
eficaç i eficient. També sabem que des de la vicepresidència de Salubritat del
COPATE, s’està treballant i s’han dut a terme accions per intentar solucionar aquest
tema amb els diferents Departaments de la Generalitat. I hem de recordar que s'ha
constituït una Plataforma d'Afectats per la Mosca Negra, amb seu social al municipi de
Benifallet, que pot ser una eina fonamental per vehicular accions en aquesta lluita.
Per tant, amb aquesta proposta demanem al Consell Comarcal que insti a la
Generalitat que garanteixi el tractament de la mosca negra amb la dotació
pressupostària corresponent perquè es puguin realitzar els tractaments durant la fase
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larvària i amb la freqüència i cadència que els tècnics recomanin, atenent la urgència i
l'afectació en la salut d'aquesta plaga.
Que s’acordi un conveni plurianual amb la dotació econòmica suficient, amb el
COPATE per tal de que pugui dur a terme els controls i els tractaments necessaris per
controlar les plagues de mosquits i de mosca negra a les comarques de l’Ebre.
Que reuneixi de forma periòdica la Comissió de Seguiment per tal de garantir que es
compleixen els terminis i avaluar l'impacte dels diferents tractaments.
Que elabori un estudi tècnic rigorós i exhaustiu sobre la plaga i el seu tractament, i
també sobre la seva prevenció i atenció i el posi a disposició dels ajuntaments per
informar d'aquests estudis a la ciutadania mitjançant xerrades i eines de difusió
comunitàries.
I també instem al Consell Comarcal a adherir-se a la Plataforma d'Afectats per la
Mosca Negra.
La Carta de Drets i Deures de la Ciutadania amb la Salut de la Generalitat de
Catalunya assenyala que totes i tots tenim dret a tenir seguretat ambiental i alimentària
i a gaudir d’un entorn físic, social i comunitari que permeti una vida saludable i amb
benestar.
Per tant, hem de fer tot el possible per vetllar i garantir la salut de les persones,
solucionant problemes com aquest que afecten tan a la població com als principals
sectors productius i turístics d’un territori ja castigat per la crisi econòmica i pel
despoblament.
Hem de treballar
conciutadanes.

conjuntament

pel

benestar

dels

nostres

conciutadans

i

En primer lloc intervé el Sr. Castañeda del grup comarcal de Ciutadans que expressa
que votarà a favor de la proposta.
Seguidament el Sr. Jordan del grup comarcal de Movem diu que dona suport a la
moció ja afecta a la nostra comarca.
En tercer lloc intervé la representant del grup comarcal de Junts, la Sra. Sandra
Zaragoza, exposa que estan a favor de la moció presentada, ells que van estar al
govern saben que falta una dotació econòmica més important per desenvolupar bé les
tasques, així com més tractaments, sobretot els inicials, i també apunt d’un problema
amb el conveni amb la Generalitat que actualment és de caràcter anual i hauria de ser
plurianual.
La última en intervenir és la Sra. Fabra, del grup comarcal d’ERC, exposa que el seu
grup esta totalment d’acord amb la lluita contra la mosca negra, però hi ha uns punts
en els quals no acaben d’estar d’acord, com el punt que parla del conveni amb el
Departament de Salut, tot i que sabem que el conveni que es demana ja s’està
treballant amb ell, afegeix també que ja s’ha realitzat un estudi sobre aquesta
problemàtica. Tampoc estan d’acord amb l’adhesió a la Plataforma d’Afectats per la
Mosca Negra. Afegeix la Sra. Fabra que el nou President del COPATE ja està
treballant sobre aquest tema. Així doncs, el vot del seu grup serà l’abstenció.
Seguidament es vota la moció presentada.
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Atès que fa tretze anys que es va detectar a la comarca del Baix Ebre i a la resta de les
Terres de l’Ebre la presència de la mosca negra, un insecte que continua mantenint la
seva presència al territori, amb un radi d'actuació d'uns 50 km, que fa que els municipis
i pobles de la riba de l'Ebre hagin de conviure avui dia amb aquesta plaga.
Atès que la presència de la mosca negra al territori ha incidit molt negativament en la
qualitat de vida dels seus habitants, presentant forts problemes sanitaris derivats de les
seves mossegades produint un important increment de visites als serveis d’urgències.
Atès que la plaga, a la vegada, repercuteix en els sectors productius de l’agricultura, on
la seva presència imposa un nou grau de penalitat dels treballs al camp, així com al
sector turístic, al qual li afecten sensiblement les notícies relacionades amb l’existència
d’aquesta plaga i els perjudicis que la mateixa ocasiona i pot ocasionar a les persones
que viuen i visiten la nostra població i les altres que es troben afectades per la
presència de la mosca negra.
Atès que per lluitar contra aquest insecte és imprescindible que per part del Govern de
la Generalitat de Catalunya, del Govern d’Espanya i la resta d’administracions es porti
a terme un pla per l’estudi, control i eradicació de la plaga de la mosca negra a les
Terres de l’Ebre.
Atès que ja fa molts estius en què la plaga s'ha convertit en un problema de salut
pública però els retards amb què van començar els tractaments, conseqüència
d'entrebancs administratius, ha complicat reduir la població adulta de l’insecte. La
reivindicació dels tècnics passa per una millor planificació dels tractaments, més enllà
d'augmentar els recursos econòmics que també ajudaria perquè són molt costosos.
Atès que recentment s'ha constituït una Plataforma d'Afectats per la Mosca Negra, amb
seu social al municipi de Benifallet, que pot ser una eina fonamental per vehicular
accions per pal·liar el malestar que pateixen molts ciutadans i ciutadanes de les Terres
de l'Ebre.
Atès que des de la vicepresidència de Salubritat del COPATE, s’està treballant i s’han
dut a terme accions per intentar solucionar aquest tema amb els diferents
Departaments de la Generalitat de Catalunya, els quals en tenen competència i dotació
pressupostària.
Atès que la Generalitat de Catalunya és coneixedora a través dels diferents estudis
realitzats que cal actuar per contenir la mosca negra amb tractaments durant la fase
larvària i per tant cal que la signatura de l’actual conveni anual tingui en compte
aquesta circumstància, i per tant, cal habilitar la dotació pressupostària necessària per
què el COPATE tingui el finançament garantit a temps per actuar quan correspongui.
Atès que el passat 20 de juny de 2019 el Grup Parlamentari Socialista va presentar al
Parlament de Catalunya una proposta de resolució per la que s’insta el Govern de la
Generalitat a la signatura d’un conveni amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE) per tal de que pugui dur a terme els controls i els
tractaments necessaris per controlar les plagues de mosquits i de mosca negra a les
comarques de l’Ebre.
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Atès que aquesta proposta planteja un conveni plurianual que doni estabilitat al
tractament que ha de fer el COPATE, es podria actuar de manera més eficaç i eficient.
Per tant, cal que el govern sigui conscient dels problemes que genera la mosca negra i
els mosquits i posi els recursos, per fer-hi front.
Atès que la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania amb la Salut de la Generalitat de
Catalunya assenyala que totes i tots tenim dret a tenir seguretat ambiental i alimentària
i a gaudir d’un entorn físic, social i comunitari que permeti una vida saludable i amb
benestar.
Atès que el Delegat del Govern, el passat dia 9 de setembre, va reunir a la Comissió de
Seguiment de la Mosca Negra per tal de coordinar les accions a realitzar, tot i que va
manifestar que ha estat un dels pitjors anys d’aquesta plaga.
Atès que el nou president del COPATE ha apostat pel consens i la unitat política per fer
front als reptes ambientals al territori, treballant per aconseguir un acord estable per al
finançament de la lluita contra el mosquit i la mosca negra.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del
PSC, amb els vots a favor dels 8 consellers comarcals del grup de Junts, els 3
membres del grup comarcal del PSC, el dels dos consellers comarcals de Movem, i el
del conseller comarcal de Ciutadans, i amb l’abstenció dels 10 consellers comarcals
presents del grup d’ERC, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre insti al Govern de la Generalitat que
garanteixi el tractament de la mosca negra amb la dotació pressupostària corresponent
perquè es puguin realitzar els tractaments durant la fase larvària i amb la freqüència i
cadència que els tècnics recomanin, atenent la urgència i l'afectació en la salut
d'aquesta plaga.
SEGON. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre insti al govern de la Generalitat de
Catalunya que, per això, signi a través del Departament de Salut, un conveni plurianual
amb la dotació econòmica suficient, amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE) per tal de que pugui dur a terme els controls i els
tractaments necessaris per controlar les plagues de mosquits i de mosca negra a les
comarques de l’Ebre.
TERCER. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre insti al govern de la Generalitat a
reunir de forma periòdica la Comissió de Seguiment per tal de garantir que es
compleixen els terminis i avaluar l'impacte dels diferents tractaments.
QUART. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre insti al govern de la Generalitat a
elaborar un estudi tècnic rigorós i exhaustiu sobre la plaga i el seu tractament, i també
sobre la seva prevenció i atenció i posar-lo a disposició dels ajuntaments per informar
d'aquests estudis a la ciutadania mitjançant xerrades i eines de difusió comunitàries.
CINQUÈ. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’adhereixi a la Plataforma d'Afectats
per la Mosca Negra.
SISÈ. Que es doni trasllat el present acord, de manera telemàtica, al Govern de la
Generalitat, al Parlament de Catalunya i els seus grups parlamentaris, a la Delegació
del Govern de Terres de l’Ebre, als Consells Comarcals del Baix Ebre, de la Ribera
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d'Ebre, del Montsià i de la Terra Alta, als Ajuntaments del Baix Ebre, al Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), als sindicats agrícoles i
organitzacions sindicals de treballadors de les Terres de l’Ebre i a la Plataforma
d'Afectats per la Mosca Negra.

PUNT 20è.- Moció presentada pel grup comarcal del PSC per reclamar a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals una adequada cobertura
informativa de les Terres de l’Ebre.
Presenta la moció el Sr. Enric Roig com a proposant, exposa el següent.
Presentem una altra moció que torna a respondre a un clam de la ciutadania. Una
moció amb la que volem donar resposta als problemes reals que preocupen als
ciutadans i ciutadanes en el seu dia a dia. Una proposta de ciutat i de territori per a la
gent de l’Ebre.
Una proposta que també esperem que tingui el suport de tots els grups comarcals
entenent que el Baix Ebre necessita de grans consensos per defensar els seus
habitants i per avançar.
Aquesta proposta que presentem fa referència a un tema que es va refermar del 2 al 7
de juliol quan es van celebrar a a les Terres de l’Ebre (l’Aldea, l’Ampolla, Amposta,
Deltebre, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita i Tortosa) els CSIT World Sport Games,
un esdeveniment internacional de promoció del territori, amb la participació de més de
3.000 esportistes de tot el món i amb el suport de la Generalitat i dels Consells
Esportius de Catalunya.
Aquest gran esdeveniment no va ser objecte d’una adequada cobertura per part de
TV3 ni del canal Esport3, ni de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En
contraposició, als World Roller Games celebrats quasi bé simultàniament a Barcelona,
amb una participació de 25.000 esportistes, que va tenir una cobertura gaire bé
integral.
Però no acabem aquí. La XXIV edició de la Festa del Renaixement. Un esdeveniment
declarat d’interès turístic nacional, català i placa d’honor de Turisme, i escollida millor
Festa d’Espanya ha tingut una cobertura a TV3 quasi bé testimonial.
I el mateix passa amb altres temes de promoció del territori, culturals, lúdics, festes,
festivals etc., com ara la Mostra de Jazz o el festival Deltebre Dansa, amb la
presència de grans noms del món del jazz i la dansa que consideren que no tenen la
mateixa cobertura que altres esdeveniments similars a altres zones de Catalunya o a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Això és un clam per part de la ciutadania que estan farts de veure com els grans
esdeveniments de l’Ebre no tenen la cobertura mediàtica que es mereixen.
La població de les Terres de l’Ebre manifesten que són els grans oblidats per part de
TV3 i altres mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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Sembla que només se’n recorden d’ells en temes d’obligada cobertura com els
incendis a la Ribera d’Ebre, que ha tingut una cobertura impecable, o temes polèmics
com ara el Projecte Castor, els bous o les mobilitzacions pel PHN.
I ho hem tornat a veure en el fet de que Catalunya Ràdio ha fet una selecció de 10
restaurants on trobar “la bona cuina catalana” i no hi ha cap a les Terres de l’Ebre, tot i
comptar amb una cuina excel·lent i amb tres establiments guanyadors d’estrelles
Michelin.
Ja hem dit abans que les Terres de l’Ebre formen part d’un territori eminentment rural
afectat pel despoblament, per la manca d’oportunitats per als joves i la manca
d’inversions de grans indústries. Per això, la població demana mesures que millorin la
qualitat de vida i permetin incrementar els recursos i evitar aquest despoblament.
L’oblit i manca de cobertura a què els mitjans públics catalans ens té acostumats
afecten directament a l’evolució, promoció i millora de les Terres de l’Ebre.
Els ciutadans ebrencs no se senten reconeguts i recolzats als mitjans de comunicació
públics, a la seva televisió de referència, la Televisió de Catalunya i a la seva ràdio,
Catalunya Ràdio.
Avui dia, el que no es veu en la petita pantalla no existeix a nivell promocional i si no hi
ha promoció externa no hi ha possibilitat de créixer.
D’aquí la importància i la necessitat d’una adequada cobertura del territori als mitjans
públics, als quals se’ls exigeix un comportament ajustat i igualitari a tot el territori
català i que ara no hi és.
Tot i això cal reconèixer i respectar el treball i professionalitat dels corresponsals i
tècnics dels mitjans de la Corporació a les Terres de l’Ebre, que desenvolupen de
manera impecable la seua feina, fet que cal posar en valor.
Per tant, amb aquesta proposta demanem instar a la a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals a que doni una adequada cobertura informativa de les Terres de
l’Ebre en totes aquelles activitats de promoció econòmica i turística del territori, així
com aquelles de caràcter lúdic, cultural, esportiu i festiu que a elles es desenvolupen, a
l’igual que es fa en moltes altres de la resta de Catalunya.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, del grup comarcal de Ciutadans, que expressa
el seu vot favorable a la moció, i afegeix també a la moció que apart de Tortosa també
hi ha notícies a altres poblacions de la comarca, com per exemple, l’èxit esportiu del
Club Patí l’Aldea.
Seguidament intervé el Sr. Jordan, en representació del grup comarcal de Movem, que
expressa el seu vot favorable a la moció presentada, i afegeix que afirmativament hi ha
una discriminació envers les nostres Terres i demana a la Corporació de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya que tingui en compte actuacions que es realitzen aquest
territori, i no només els fets negatius que ens passen.
Finalment tant la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, com la Sra.
Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC, anuncien el seu vot favorable a la moció.
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Després de les intervencions el Ple vota la següent proposta:
Atès que del 2 al 7 de juliol es van celebrar a les Terres de l’Ebre (l’Aldea, l’Ampolla,
Amposta, Deltebre, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita i Tortosa) els CSIT World Sport
Games, un esdeveniment internacional de promoció del territori, amb la participació de
més de 3.000 esportistes de tot el món i amb el suport de la Generalitat i dels Consells
Esportius de Catalunya. La ciutadania ebrenca ha lamentat que aquest gran
esdeveniment no ha estat objecte d’una adequada cobertura per part de TV3 ni del
canal Esport3, ni de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En contraposició,
als World Roller Games celebrats quasi bé simultàniament a Barcelona, amb una
participació de 25.000 esportistes, va tenir una cobertura gaire bé integral.
Atès que del 18 al 21 de juliol va tenir lloc la XXIV edició de la Festa del Renaixement.
Un esdeveniment de promoció del territori, declarat d’interès turístic nacional, català i
placa d’honor de Turisme, que ha estat escollida com la millor Festa d’Espanya i que la
ciutadania viu amb la màxima intensitat. La mateixa ciutadania que ha tornat a
manifestar, una vegada més, que la cobertura a TV3 d’aquesta festa ha estat quasi bé
testimonial.
Atès que la mateixa ciutadania també evidencia que el mateix passa amb altres temes
de promoció del territori, culturals, lúdics, festes, festivals etc., com ara la Mostra de
Jazz de Tortosa o el Festival Deltebre Dansa, esdeveniments que han comptat amb la
presència de grans noms del món del jazz i de la dansa i que consideren que no tenen
la mateixa cobertura que altres esdeveniments similars a altres zones de Catalunya o a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Atès que aquesta situació es repeteix constantment i, a la vegada, mostra que la
contradicció es palesa, en els World Sport Games hi hagut una manca de difusió
informativa, quan des de la direcció del Consell Esportius de Catalunya s’ha manifestat
que sí que s’han contractat anuncis publicitaris als mitjans de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Atès que la població de les Terres de l’Ebre manifesten contínuament aquest fet i
consideren que són els grans oblidats per part de TV3 i altres mitjans de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, ja que sembla que només se’n recorden d’ells en
temes d’obligada cobertura com els incendis a la Ribera d’Ebre, que ha tingut una
cobertura impecable, o com es va cobrir el fet d’una dona retinguda a Tortosa que
volien obligar a casar-se, per mencionar alguns exemples recents. I sovint la ciutadania
també es queixa de que, en canvi, se’n fa molta difusió d’altres temes polèmics, entre
d’altres, com ara el Projecte Castor, els bous o les mobilitzacions pel Pla Hidrològic
Nacional.
Atès que les Terres de l’Ebre formen part d’un territori eminentment rural on cada dia
és més evident la manca de desenvolupament, l’envelliment i, conseqüentment, el
despoblament, pel que la població demana mesures que millorin la qualitat de vida i
permetin incrementar els recursos econòmics i possibles inversions al territori que
serveixin per abordar aquest despoblament. Per a la població de l’Ebre, aquest oblit i
manca de cobertura a què els mitjans públics catalans els té acostumats afecten
directament a l’evolució, promoció i millora del territori. I ho hem tornat a veure en el fet
de que Catalunya Ràdio ha fet una selecció de 10 restaurants on trobar “la bona cuina
catalana” i no hi ha cap a les Terres de l’Ebre, novament ens releguen a l’oblit, tot i
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comptar amb una cuina excel·lent i amb tres establiments guanyadors d’estrelles
Michelin.
Atès que per a la població de l’Ebre, aquest oblit i manca de cobertura a què els
mitjans públics catalans els té acostumats tenen repercussions que van més enllà de la
valoració social i afecten directament a l’evolució, promoció i millora de les Terres de
l’Ebre.
Atès que els ciutadans ebrencs no se senten reconeguts i recolzats als mitjans de
comunicació públics, a la seva televisió de referència, la Televisió de Catalunya, i per
tant senten que no hi ha coneixement del que es fa i que així es perden possibles
visitants i recursos econòmics com ara patrocinadors de determinats actes de promoció
econòmica i turística, perquè el que no es veu en la petita pantalla no existeix a nivell
promocional i si no hi ha promoció externa no hi ha possibilitat de créixer, d’aquí la
importància i la necessitat d’una adequada cobertura del territori als mitjans públics, als
quals se’ls exigeix un comportament ajustat i igualitari a tot el territori català i que ara
no hi és.
Atès que tanmateix, popularment, es reconeix i es respecta el treball i professionalitat
dels corresponsals i tècnics dels mitjans de la Corporació a les Terres de l’Ebre, que
desenvolupen de manera impecable la seua feina, fet que cal posar en valor.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del
PSC, i amb unanimitat de tots els membres presents que formen el Ple, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre insti a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals a que doni una adequada cobertura informativa de les Terres de
l’Ebre en totes aquelles activitats de promoció econòmica i turística del territori, així
com aquelles de caràcter lúdic, cultural, esportiu i festiu que a elles es desenvolupen, a
l’igual que es fa en moltes altres de la resta de Catalunya.
SEGON. Que es doni trasllat del present acord, de manera telemàtica, a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i els seus grups parlamentaris, a la Delegació del Govern de Terres de
l’Ebre, als Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, del Montsià i de la Terra Alta, als
Ajuntaments del Baix Ebre i a la Demarcació de Terres de l’Ebre del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.

PUNT 21è.- Moció presentada pel grup comarcal del PSC en relació a la Pobresa
Energètica.
En aquest punt, s’absenta el conseller del grup comarcal de Junts, el Sr. Xavier Royo
Franch.
Presenta la moció el Sr. Enric Roig, com a portaveu del grup proposant de la moció.
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la
població en situació de vulnerabilitat.
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L’impacte de la pobresa energètica a Catalunya se situa en un 11% de les llars que no
poden arribar a final de mes ni pagar les factures dels subministraments.
La Llei 24/2015 de 29 de juliol, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden
efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial, però
mai ha tingut un reglament que la desenvolupi.
La mateixa Llei 24/2015 no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els
que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc
d’exclusió social.
Aquest agost els ajuntaments on els seus habitants en situació de vulnerabilitat
acumulen un deute superior a 10.000 € han rebut una carta d’ENDESA que els reclama
el pagament del 50% d’aquest deute i en què s’amenaça amb tallar els
subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no es fa el pagament.
Cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de
les famílies en situació de vulnerabilitat.
Els Ajuntaments ja han manifestat la seua preocupació davant l’amenaça d’ENDESA.
Per tant, amb aquesta proposta demanem: la retirada de l’amenaça d’ENDESA per tal
de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg. Així com la
creació d’una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la
problemàtica de la pobresa energètica. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la
negociació per a l’elaboració d’un conveni que permeti regular la gestió del deute.i
instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai de treball per a elaborar un
protocol i reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del
deute i per garantir que no hi hagin talls de subministraments, en aplicació de la Llei
24/2015. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions
locals hauran de fer front al deute.
La pobresa energètica és un fet real i greu que cal solucionar.
L’últim episodi d’aquesta situació ha estat l’amenaça d’Endesa, que ha tornat a situar
en el centre de totes les agendes polítiques i institucionals la realitat de la pobresa
energètica a casa nostra, arribant a conclusions clares i contundents.
L’única resposta possible a Endesa i a qualsevol altre subministradora ha de ser fruit
d’una actuació conjunta i coordinada de totes les institucions del país amb les entitats
del tercer sector referents.
Per tant, cal un consens en relació a aspectes claus com el reconeixement o no del
deute històric que reclamen les empreses, la seva condonació, l’establiment de les
pautes de gestió de la despesa i qui l’assumeix, entre d’altres.
Però sobretot aquesta resposta ha de deixar clar que no podem tolerar cap amenaça
d’aquest tipus ni a Endesa, ni a cap altra subministradora, que posi en risc l’accés a un
dret bàsic de milers i milers de famílies catalanes i sobretot de les més vulnerables.
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En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, que expressa el seu vot favorable a la moció
presentada, i afegeix que voldria que des del consell comarcal es fes un seguiment
sobre aquestes persones afectades.
En segon lloc, intervé el Sr. Jordan, que també diu que votaran favorablement, ja que
afecta a moltes persones de la comarca, ja que la nostra comarca precisament té un
dels índex més grans de pobresa de Catalunya. I afegeix que davant d’aquetes
situacions, s’hauria de treballar de forma conjunta totes les administracions per revertir
aquesta problemàtica.
Tot seguit, intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu que
votaran a favor, i afegeix que la Llei ja garanteix que no es pugui tallar la llum a les
famílies més vulnerables, i mostra el seu desacord amb la petició de les energètiques
de que els ajuntaments assumeixin el 50% del cost de les factures impagades
d’aquestes famílies.
Per finalitzar el torn de paraules, intervé la Sra. Fabra, portaveu del grup comarcal
d’ERC, que diu que com el grup proposant ha afegit al punt 6e la seva proposta, hi
votaran a favor.
Després de totes les intervencions els consellers i conselleres voten la proposta
següent:
Atès que pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat
o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la
salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures
de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una
llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...)
Atès que d’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua - Institut Català
d'Avaluació de Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa
energètica a Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000
persones). Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre
mantenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada
que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra
banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat,
2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de
subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social
que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els
darrers anys.
Atès que a partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per
a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per
unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es
poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial.
Aquesta Llei estableix,també,que les administracions públiques han d’establir els
acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable,
de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes
molt notables en el cost dels consums mínims.
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Atès que la Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un
protocol d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Atès que al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona van presentar un model de conveni per oferir a les empreses
subministradores. La proposta de conveni contemplava que les empreses cobririen,
com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica incloent els
costos associats a la informació, l’atenció directa i la formació de les persones en risc
d’exclusió residencial. Cap empresa subministradora important va voler, ni tan sols,
debatre la proposta.
Atès que la Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les
persones vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis
els que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en
risc d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens
Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses
subministradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de
precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una
reglamentació de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la signatura de convenis
amb les empreses subministradores.
Atès que en aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6
d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres
mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva
modificació de l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a
protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el
consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió social que
té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials (autonòmics o
locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors en
risc d’exclusió social.
Atès que en aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants
en situació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una
carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què
s’amenaça amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no
s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no solament reclama als Ens Locals el 50%
del cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen aquest
reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que els
ajuntaments es facin càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables que no
disposen de Bo Social ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables a
Catalunya és de 21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama el 50%
(10.500.000€) als municipis.
Atès que davant d’aquesta situació, les entitats municipalistes van manifestar la
voluntat de treballar en una resposta coordinada a la reunió del passat dimecres 4 de
setembre convocada per la Diputació de Barcelona amb alcaldes i alcaldesses de la
demarcació de Barcelona.
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Atès que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió convocada per la Generalitat
de Catalunya, a la qual van assistir les entitats municipalistes, entitats del tercer sector i
ens locals, on principalment es va acordar: donar una resposta institucional unitària a
ENDESA, amb una carta conjunta; crear una taula tècnica i jurídica per a elaborar una
proposta de conveni que concreti la forma de gestionar aquest deute, i negociar amb
ENDESA en base a la llei 24/2015 com a marc de referència.
Atès que com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de
Barcelona, cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50%
del deute de les famílies en situació de vulnerabilitat
Atès que els Ajuntaments han manifestat la seua preocupació davant l’amenaça
d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada de la carta
(pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va enviar), la
sobrecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes
reclamacions, i la falta d’un marc de referència clar.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del
PSC, i amb unanimitat dels 23 membres presents que formen el Ple, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA
d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades
en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de
cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la
Llei 24/2015.
SEGON. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la
problemàtica de la pobresa energètica.
TERCER. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració
d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur
les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les institucions
catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.
QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball
entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de
desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les
famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació de
vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.
CINQUÈ. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels
drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal
i com marca la llei.
SISÈ. Exigir la condonació del deute acumulat amb Endesa i altres companyies per les
persones protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015 per garantir que ni les
famílies en situació de vulnerabilitat, ni les administracions hauran de fer front al deute
de subministraments bàsics de les famílies vulnerables

50

SETÈ. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i els seus grups parlamentaris, a les Diputacions provincials catalanes, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Delegació del Govern de Terres de l’Ebre, als Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre,
del Montsià i de la Terra Alta, als Ajuntaments del Baix Ebre, a la l’Aliança contra la
Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i a les entitats
socials que lluiten contra la pobresa energètica a la nostra comarca.
PUNT 22è.- Propostes d’urgència.
A)
Donar compte de la renúncia del conseller comarcal del grup d’ERC, el Sr.
Simón Falcó Moreso
El Ple del consell acorda amb unanimitat dels consellers i conselleres presents,
l’aprovació de la urgència
B)
Moció presentada pel grup comarcal d’ERC sobre la defensa de la festa
dels bous.
El Ple del consell acorda amb unanimitat dels consellers i conselleres presents,
l’aprovació de la urgència i debaten aquest punt.
C)
Moció presentada pel grup comarcal de Junts per denunciar la
criminalització de l’independentisme.
El Ple del consell acord amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals presents del
grup d’ERC, el dels 8 consellers comarcals de Junts i el dels 2 consellers comarcals
del grup Movem, amb l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del PSC, i amb el
vot en contra del conseller comarcal de Ciutadans, l’aprovació de la urgència i debaten
aquest punt.
Donar compte de la renúncia del conseller comarcal del grup d’ERC, el Sr. Simón
Falcó Moreso.
El Ple del consell acorda amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del grup
del PDECAT, els 8 dels consellers comarcals del grup d’ERC i el del conseller
comarcal del PP, amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa i amb els 5 vots en
contra dels consellers comarcals del grup del PSC, l’aprovació de la urgència i debaten
aquest punt.
"Vist l'escrit presentat pel Sr. Simón Falcó Moreso a data 25 de setembre de 2019 que
diu:
"Simon Falcó Moreso, amb DNI 40922278B, conseller comarcal del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Exposo:
Amb data 15 de juliol de 2019 vaig prendre possessió com a Conseller Comarcal
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Fins a dia d’avui he estat desenvolupament les tasques de Conseller Comarcal del Baix
Ebre en el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i, per motius personals i
professionals, he decidit renunciar a l’acta de conseller comarcal que avui ocupo.
Per això,
Demano: que es doni tràmit a la meva renúncia com a conseller comarcal del Baix Ebre
a partir d’aquesta instància de sol·licitud i previs als tràmits oportuns
L’Aldea, 25 de setembre de 2019"
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat dels 24 membres presents
dels 25 que conformen legalment la corporació comarcal, ACORDA:
Primer- Quedar assabentat de la renúncia de la condició de conseller comarcal del Sr.
Simón Falcó Moreso.
Segon- Declarar l'existència d’una vacant de conseller comarcal del grup Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal.
Tercer- Comunicar de forma immediata aquest acord a la Junta Electoral Central
perquè expedeixi la credencial de conseller comarcal en el suplent corresponent que,
tenint en compte l'acta de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 29 de juny de
2015, correspon al Sr. Antonio Gilabert i Rodríguez. "

Moció presentada pel grup comarcal d’ERC sobre la defensa de la festa dels
bous.
Presenta el punt la Sra. Fabra, com a portaveu del grup proposant de la moció.
Intervé en primer lloc el Sr. Castañeda, que diu que votarà a favor de la moció com no
podia ser d’una altra manera, i afegeix que els bous els porten a l’ADN de les Terres
de l’Ebre i és un signe d’identitat.
Seguidament intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem, que diu que
tant a les Terres de l’Ebre com a la resta de Catalunya hi ha una diversitat d’opinions,
com va quedar demostrat ahir al Ple del Parlament de Catalunya, on tots els grups
excepte el PP van votar de diferent manera els diferents membres dels grups
parlamentaris. Afegeix que l’actual legislació va aportar millores a la festa dels bous
però que caldria introduir-hi nous elements per fer aquesta festa més segura per a
tothom. Per finalitzar, afegeix que s’abstindran a la votació pel fet que no estan d’acord
amb al manera que es va tractar aquest tema ahir al Parlament.
En tercer lloc intervé el Sr. Roig, que demana votar de manera individual ja que al seu
grup hi haurà diferència de vots.
Per finalitzar, intervé la Sra. Zaragoza, com a portaveu del grup comarcal de Junts,
que diu que subscriuen aquesta moció, que de fet ells aquest mati estaven treballant
en una moció molt semblant a aquesta. Agraeix la defensa que van fer ahir de tots els
diputats i diputades ebrenques, que van defensar aferrissadament la festa dels bous.
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Per finalitzar diu que els bous són part de la nostra identitat social, econòmica i
mediambiental, voldria que la moció presentada afegís fer un front comú en la defensa
d’aquesta festa.
Un cop finalitzades les intervencions, els consellers i conselleres voten el text següent:
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar ahir en el marc del debat de política
general una proposta de resolució del grup parlamentari En Comú Guanyem per tal
d’instar al Govern de la Generalitat de Catalunya la prohibició dels correbous a
Catalunya. A la nostra comarca del Baix Ebre, 12 Municipis i EMDS celebren les seves
festes majors amb espectacles taurins.
L’any 2010, s’aprovà al Parlament de Catalunya la llei 34/2010 d’1 d’octubre, de
regulació de les festes tradicionals amb bous, que blinda el marc normatiu de la
celebració dels correbous. En ella s’hi estableix una estricta normativa que posa al
centre de tot la seguretat dels animals i de les persones que hi participen.
El nostre és un clar exemple d’adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que al llarg
dels anys s’han produït per convertir aquesta festa amb una festa més segura per tots
els agents participants.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal
d’ERC, amb els vots a favor dels 10 consellers presents del grup d’ERC, dels 8
consellers comarcals de Junts, de 2 consellers comarcals del PSC (Sr. Enric Roig i la
Sra. Maria Jesús Casals) i del conseller comarcal de Ciutadans, i amb l’abstenció de la
consellera del PSC (Sra. Mercè Pedret) i dels dos consellers comarcals de Movem, el
Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Rebutgem la decisió pressa pel Parlament de Catalunya, per haver-se fet
d’esquenes al territori i els agents implicats.
Segon.- Demanem un debat amb el territori on es tingui en compte la opinió dels
experts i no convertir una qüestió de tradició i arrelament als nostres pobles (que ja
està regulat) en un debat interessat.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a tots els municipis de la comarca i a l’Agrupació de
penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre.

Moció presentada pel grup comarcal de Junts per denunciar la criminalització de
l’independentisme.
Presenta la moció la Sra. Zaragoza com a portaveu del grup proposant.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, que anuncia que votarà en contra de la moció,
i afegeix que a la vida no tot és blanc o negre, sinó que hi ha colors intermedis.
En segon lloc, intervé el Sr. Jordan, com a portaveu del grup comarcal de Movem, que
anuncia que votarà a favor de la moció presentada, ja que estan totalment d’acord en
desvincular independentisme amb la paraula terrorisme, així com també amb el dret a
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la presumpció d’innocència però amb prudència amb les investigacions que s’estan
duent a terme. Manifesta que estan totalment en contra de qualsevol violència així com
es mostren a favor dels drets civils i polítics dels ciutadans de Catalunya.
Seguidament intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que demana
poder votar separadament els punts de la proposta presentada.
Intervé en aquest punt la Sra. Mercè Pedret, consellera del grup comarcal del PSC,
que expressa que ella vol votar els punts separadament, ja que hi ha punts que els
voldria votar a favor i algun altre del qual no hi esta d’acord. Afegeix que s’abstindrà en
la votació sinó pot votar de forma separada.
Pren la paraula la Secretària del consell comarcal, per determinar la proposta no es
pot dividir per vots, i que els vots no es poden votar separadament si no ho accepta el
grup proposant.
En aquest punt el Sr. President, li pregunta la Sra. Zaragoza, com a portaveu del grup
comarcal proposant, si accepta separar els diferents punts de la proposta tal i com
demana el grup comarcal del PSC.
Pren la paraula la Sra. Zaragoza per respondre la pregunta del Sr. President, i diu que
la proposta és aquesta, que ja l’han hagut de modificar anteriorment per poder tenir un
consens més ampli i no desitgen modificar-la.
Un cop s’ha debatut entre les conselleres i consellers comarcals, voten la següent
proposta:
El passat dilluns 23 de setembre nou persones d’un Comitè de Defensa de la
República (CDR) van ser detingudes en una actuació de la Guàrdia Civil amb
l’acusació que estaven preparant projectes terroristes amb objectius secessionistes.
No és el primer cop que veiem operacions policials similars. L’abril del 2018, la
ciutadana Tamara Carrasco va ser detinguda sota l’acusació de terrorisme i rebel·lió,
tancada i incomunicada 48 hores, i confinada a no poder sortir de la seva ciutat,
Viladecans, durant més d’un any, fins que finalment es van retirar les acusacions per la
manca de proves.
La ciutadania de Catalunya va poder comprovar que aquella operació policial es
basava en acusacions infundades que només tenien l’objectiu de desacreditar els
CDR.
Aquestes operacions generen en els detinguts, en el seu entorn i en la ciutadania en
general una gran angoixa i patiment. El desconeixement sobre la seva situació així com
la desproporcionalitat de les mesures preventives que s’han decidit en el passat són
font de gran desconcert i indignació.
El dret de manifestació és un dret inalienable de les persones. La ciutadania catalana
ha demostrat des de ja fa molts anys i en nombrosíssimes ocasions la seva voluntat de
manifestar-se pacíficament en defensa dels seus legítims objectius. Les manifestacions
polítiques pacifiques son un eina legítima de reivindicació i protesta.
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L’independentisme català ha donat un exemple al món amb les seves manifestacions i
demostracions socials, sempre multitudinàries, escrupolosament pacífiques, cíviques i
festives.
La consecució d’una democràcia de qualitat és un dels motius del projecte sobiranista.
Una democràcia on tots el drets individuals i col·lectius siguin respectats. En aquest
sentit, el projecte sobiranista no és compatible amb cap tipus de coerció, intimidació o
expressió no pacífica.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal de
Junts, amb els vots a favor dels 10 consellers presents del grup d’ERC, dels 8
consellers comarcals de Junts, el dels 2 consellers comarcals de Movem, amb
l’abstenció de la consellera comarcal del PSC (Sra. Mercè Pedret), i amb els vots en
contra de dos dels consellers comarcal del PSC (Sr. Enric Roig i la Sra. Maria Jesús
Casals) i del conseller comarcal del grup Ciutadans, el Ple del consell comarcal adopta
els següents ACORDS:
Primer.- Denunciar la criminalització de l’independentisme i defensar el sentit pacífic,
cívic i democràtic de l’independentisme català. L’independentisme no és terrorisme.
Segon.- Rebutjar fermament les irregularitats jurídiques i les vulneracions dels drets
humans que s’hagin pogut donar en la detenció de nou ciutadans catalans en
l’operació impulsada per l’Audiència Nacional i la Guàrdia Civil i defensar el dret a la
presumpció d’innocència de qualsevol persona.
Tercer.- Defensar el lliure exercici dels drets civils i polítics de tots els catalans i exigir
la fi de la repressió de les persones perseguides i preses per les seves idees
polítiques.
Quart.- Reivindicar que la lluita per a la consecució dels legítims objectius polítics de la
llibertat nacional per a Catalunya només pot ser democràtica i pacífica.
Cinquè.- Condemnar la violència de qualsevol tipus i mostrar suport amb les persones
que es manifesten de forma pacífica i democràtica en defensa de les seves idees. A
Catalunya totes les idees democràtiques són i seran sempre respectades. Tothom ha
de poder fer política en llibertat, sense coaccions i amenaces de cap tipus.

PUNT 23è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
En primer lloc intervé la Sra. Mercè Pedret, per demanar que el Consell Comarcal del
Baix Ebre, exerceixi la pressió necessària davant del Departament de Salut, per
millorar el sistema sanitari als diferents pobles de la zona de muntanya de la comarca
del Baix Ebre, degut als problemes de mobilitat dels seus ciutadans així com els
problemes amb els horaris establerts de visites.
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 19:30 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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