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ACTA 1/2014 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President                                                                    
Sr. Lluís Soler Panisello                Caballeria Ayala, Roser  
        Curto Escribà, Jordi  
        Ferré Fandos, Alfredo 

    
Consellers:  
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer 
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon 
Celma Lluís, Júlia - Vicepresidenta tercera 
del Pino Homedes, Joaquim - Vicepresident quart.  
 

Andreu Falcó, Daniel 
Bertomeu Rio, José Emilio 
Cid Martí, Ferran  
Curto Querol, Joan 
Fabra Serral, Moisés 
Ferré Franquet, Joan  
Font Ballesteros, Juan 
Gas Ferré, Francesc   
Gamundi Vilà, Alícia Victòria 
Gaseni Blanch, Jordi  
Gilabert Mangrané, Carlos 
Lallana Plaza, Rubén 
Llésera Margalef, Antonio  
Mas Sabaté, Josep 
Monclús Doliu, Jordi  
Montagut Franch, Antoni 
Tomàs Royo, Rafel 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió el Sr. Kilian Franch Arques gerent i la interventora de fons, 

Sra. Maria Teresa Barberà martí 

 
A Tortosa, sent les 13.30 hores del dia 24 de gener de 2014, a la sala de plens de la seu del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Lluís Soler i 
Panisello, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera 
convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de 
Presidència de data 21 de gener de 2014, sota el següent ordre del dia: 
 
1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2013 
 
2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r- Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria per a la 
concessió dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes de Batxillerat de la 
Comarca del Baix Ebre, any 2014  
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4t- Aprovació, si s’escau,  del cost que correspon a cada ajuntament de la comarca del 
Baix Ebre integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària comarcal per a la 
prestació del  servei d’atenció primària durant l’any 2014 
 
5è. Aprovació, si s’escau,  l’annex per a l’any 2014 al conveni  signat entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del Banc 
d’Ajudes Tècniques. 
  
6è. Proposta de Presidència en relació a la continuïtat de les inversions en condicionament i 
millora hidràulica al Delta de l’Ebre 
  
7è. Propostes d’urgència. 
 
8è.  Informes de govern, si s’escau. 
 
9è. Torn de control, precs i preguntes. 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,  
es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de desembre 
de 2013. 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta pel fet que s’ha distribuït prèviament;  la 
sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 22 membres presents,  l’acta 
11/2013 de la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2013. 
 
PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma 
esquemàtica, es fan constar: 
 
DATA ASSUMPTE 

20.12.2013 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la 
Sra. Maria Cinta Rius Franch, per tal de desenvolupar les tasques de monitora de 
transport adaptat 

20.12.2013 Assignar als funcionaris i treballadors de la plantilla al servei d’aquest Consell 
Comarcal, les següents gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la 
jornada normal de treball i no compensats en temps de descans 

27.12.2013 Contractar, per urgència i sota la modalitat contractual d’interinitat a temps parcial, el 
Sr. Serafí Tomàs Sorribes,  per tal de desenvolupar les tasques de conductor de 
transport adaptat. 

27.12.2013 Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a 
temps complet, la Sra. Roser Ginovart Blanch  com a tècnica de suport, per tal de 
desenvolupar el projecte “Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant” d’acord amb la 
subvenció atorgada pel SOC-FSE. 

30.12.2013 Modificar, a partir del dia 23 de desembre de 2013, el contracte temporal, d’interinitat, 
a temps parcial, subscrit amb la treballadora Maria Candelaria Gaseni Parellada, 
treballadora familiar de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre 
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30.12.2013 Modificar, a partir del dia 1 de gener de 2014, l’objecte dels contractes, d’interinitat, a 
temps parcial, subscrits amb la treballadora Thais Casanova Bertomeu, educadora 
social  

30.12.2013 Modificar, a partir del dia 1 de gener de 2014, la jornada laboral de la Sra. Maribel 
Belmonte Rodríguez, administrativa de joventut i serveis generals del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, adscrita a l’OAC, passant a realitzar una jornada laboral de 
28 hores setmanals. 
 

30.12.2013 Ampliar, amb efectes 1 de gener de 2014,  fins a 37,5 hores setmanals, jornada 
completa,  la jornada laboral del Sr. Francesc Mateu Sierra 

30.12.2013 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra 
o servei determinat, a jornada completa, els treballadors peons, per tal de dur a terme 
una part del pla d’execució d’experiència laboral del “Programa mixt Treball i 
Formació” adreçat a persones aturades, d’acord amb la subvenció atorgada pel SOC 

13.01.2014 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la 
Sra. Anna Maria Farnós Jordà, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora 
social de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre 

20.01.2014 Contractar, sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei determinat, a 
temps complet, la Sra. Patrícia Domínguez Homedes com a tècnica per desenvolupar 
el programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn, per 
a l’exercici 2014 

13.01.2014 Renovar l’autorització d’abocament, de l’establiment AGRÍCOLA INDUSTRIAL 
FORÈS, SL per abocar aigües residuals procedents del procés de neteja de les 
olives,  les aigües d’origen sanitari i les pluvials d’escolament a la xarxa municipal de 
clavegueram 

13.01.2014 Renovar l’autorització d’abocament, de l’establiment ESTACIÓ DE SERVEI QUATRE 
CAMINS, SA per abocar aigües residuals sanitàries  i pluvials hidrocarburades a la 
xarxa municipal de clavegueram 

13.01.2014 Renovar l’autorització d’abocament, de l’establiment BALDÓ PALLARÈS, SA per 
abocar aigües residuals sanitàries i procedents de les neteges dels equips de procés i 
instal·lacions, a la xarxa municipal de clavegueram. 
 

16.01.2014 Autoritzar l’establiment del Sr. Jean Paul  Lagarde per abocar amb camió cisterna les 
aigües residuals, assimilables a domèstiques, a la depuradora de Tortosa-Roquetes 

 
 
PUNT 3t- Aprovació inicial, si s’escau, de les Bases reguladores de la convocatòria per 
a la concessió dels premis comarcals de recerca destinats a alumnes de Batxillerat de 
la Comarca del Baix Ebre, any 2014. 
 
Amb la finalitat d’impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon de batxillerat dels 
Instituts d’Ensenyament Secundari del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Baix Ebre va posar 
en marxa l’any 2006 una iniciativa que va consistir en la concessió de dos premis comarcals 
de recerca: Premi Pare Romanyà, al treball científic-tecnològic i Premi Federico Pastor, al 
treball humanístic-social-artístic. 
 
Vista la bona acollida que aquests premis han tingut en les edicions anteriors, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre té la intenció de continuar amb aquesta iniciativa, per a la qual cosa 
cal aprovar les corresponents bases reguladores corresponents a l’any 2014. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer el dictamen  de la Comissió Informativa de Foment de 
la Cohesió Social, i per unanimitat dels 22 membres presents dels 25 que conformen 
legalment la corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
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Primer-  Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels 
premis comarcals de recerca destinats a alumnes de Batxillerat de la Comarca del Baix Ebre, 
any 2014  
 

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels premis comarcals de 
recerca destinats a alumnes de Batxillerat dels instituts del Baix Ebre, any 2014 
 
Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió dels següents premis comarcals de 
recerca: 
 
Premi Pare Romanyà, al treball científic-tecnològic  
Premi Federico Pastor, al treball humanístic-social-artístic. 
 
Els premis pretenen impulsar el treball de recerca dels alumnes de segon de batxillerat dels 
instituts del Baix Ebre. 
 
Destinataris 
 
Els destinataris del premi són els instituts de la comarca del Baix Ebre i centres privats 
concertats de la comarca on es cursi actualment Batxillerat. 
 
Beneficiaris 
 
Els beneficiaris del premi són els alumnes de segon de batxillerat dels instituts i centres 
privats concertats de la comarca del Baix Ebre. 
 
Característiques dels projectes 
 
Les obres han d’estar redactades des d’una vessant científica-tecnològica o humanística-
social-artística. 
Els projectes han de ser originals i escrits en català.  
Els treballs s’hauran de presentar impresos en DIN-A4, amb una enquadernació o sistema 
de lligat de folis que permeti la seva correcta manipulació .  
Les obres han de ser anònimes, per la qual cosa: 
- no es podrà incloure cap mena de signatura ni en el contingut de l’obra, ni en el nom del 
fitxer, ni en el contingut del document en format pdf. 
- no es podran incloure els agraïments ni al treball ni a l’arxiu en format pdf. 
- no es podrà incloure cap fotografia pròpia ni al treball ni a l’arxiu en format pdf. 
- no podrà aparèixer el logotip de cap institut ni al sobre, ni al treball, ni a l’arxiu en format 
pdf. 
El jurat podrà decidir excloure del concurs qualsevol treball que no compleixi aquestes 
característiques.  
 
Presentació dels projectes  
 
El treball es presentarà dins un sobre gran i tancat on ha de constar (per fora) el títol del 
treball i l’àmbit de recerca en què es vol participar. Aquest sobre gran contindrà: 
 
El projecte. 
Un sobre petit i tancat amb la fitxa annexa (annex 1). 
Una síntesis explicativa de màxim 1 pàgina, que haurà de ser independent del propi treball. 
Un CD que contingui el treball i la síntesis en format PDF. 
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S’admetran com a màxim quatre projectes per institut, dos de cada àmbit, que prèviament 
s’hauran escollit per la direcció del centre. Les obres seran presentades al registre general 
del Consell Comarcal del Baix Ebre per la direcció de l’institut corresponent. 
 
Termini de presentació 
 
El termini per presentar els treballs de recerca finalitzarà el dia 28 de març de 2014. 
 
Procediment de tramitació 
 
Un cop rebuts els projectes per part dels tècnics de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social, 
s’avaluarà que compleixin els requisits esmentats a la base cinquena. Si és així, els treballs 
es trametran als membres del tribunal per a la seva valoració. En cas de tenir defectes es 
sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà 
a la valoració de cap projecte que no compleixi les característiques esmentades a la base 
cinquena. 
 
Per a l’esmena de defectes dels projectes es requerirà al centre, per escrit, per tal que, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, es 
presenti la documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la 
documentació demanada es descartarà el projecte i es deixarà fora de concurs.  
 
Composició del Jurat 
 
El Jurat encarregat de valorar les obres presentades estarà format pels següents membres:   
 
President:  
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
Vocals: 
El president de la Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social. 
Un membre de cada grup polític de la corporació.    
Quatre representants d’universitats en presència al territori. 
La coordinadora de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, qui actuarà com a secretària del Jurat.  
 
Criteris de valoració 
 
La puntuació global màxima serà de 100 punts. La valoració de les obres es determinarà en 
funció dels següents criteris: 
 
Presentació (total: 20 punts) 
 
Disseny i maquetació (0 - 5 punts) 
Estructura (0 - 5 punts) 
Imatges i il·lustracions (0 - 5 punts) 
Correcció lingüística (0 - 5 punts) 
 
Contingut (total: 40 punts) 
 
Metodologia i qualitat tècnica del contingut (0 - 10 punts) 
Introducció i conclusions (0 - 5 punts) 
Originalitat i novetat sobre el tema a tractar (0 - 5 punts) 
Grau d’aportació i abast de la investigació (0 -10 punts) 
Bibliografia (0 - 5 punts) 
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Es valorarà que la temàtica del treball sigui sobre les Terres de l’Ebre (0 - 5 punts) 
 
Exposició Oral (total: 40 punts)  
 
To de veu i gesticulació adequades (0 - 10 punts) 
Exposició clara, sintètica i fluïda (0 - 10 punts) 
Qualitat i originalitat de l’exposició (0 - 20 punts) 
 
Valoració de les obres  
 
Els membres del Jurat es reuniran durant el mes de maig, prèvia valoració de les obres 
presentades, i posaran en comú la puntuació atorgada a cada treball que no superarà els 60 
punts, d’acord amb els criteris de presentació del treball i contingut del mateix.  
 
Les tres obres de cada àmbit de recerca amb major puntuació seran finalistes. En cas 
d’empat a punts, els acords del Jurat s’adoptaran, com a mínim, per la majoria simple dels 
seus membres.  En el cas en què no hi hagi tres obres d’un àmbit amb la suficient qualitat 
per esdevenir finalistes, el Jurat podrà decidir nombrar només dos finalistes o deixar aquest 
premi desert.  
 
Un cop elegits els finalistes, aquests hauran d’exposar el seu treball el dia del lliurament dels 
premis davant els membres del Jurat i del públic assistent. L’exposició oral haurà de tenir 
una durada aproximada d’uns cinc minuts. Un cop feta la presentació i valorada sobre un 
màxim de 40 punts pels membres del Jurat assistents, es calcularà la puntuació total de les 
obres finalistes.  
 
El treball de cada àmbit amb una puntuació global superior serà el guanyador. En cas 
d’empat a punts, el guanyador s’elegirà, un altre cop, per la majoria simple dels membres 
del Jurat. 
 
Resolució i lliurament del premi 
 
L’exposició dels treballs, la valoració final, la resolució i el lliurament dels prem is tindrà lloc 
en una única jornada, prevista per al mes de juny de 2014 (la data es comunicarà 
oportunament als centres participants).  
 
Aquest acte tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal de Baix Ebre. 
 
Dotació del premi 
 
La dotació d'aquest premi serà un ordinador portàtil per al guanyador de cada un dels 
àmbits establerts.  
 
El Jurat, si s’escau, i en relació amb la qualitat dels treballs presentats, podrà decidir l’edició 
digital i difusió de les obres. 
 
 
Devolució dels treballs 
 
 
Les obres guanyadores quedaran en propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors o per les persones degudament 
autoritzades, amb les comprovacions prèvies, com a data límit el 29 d’agost de 2014. En cas 
contrari, es considerarà que els autors renuncien al treball i el consell comarcal podrà 
procedir a la seva destrucció. 
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La còpia en format digital (CD), tant dels treballs premiats com dels no premiats, no podrà 
ser retirada sense consentiment exprés del Consell Comarcal. 
 
Qüestions generals 
 
La presentació del treball de recerca implicarà l’acceptació d’aquestes bases, com també el 
consentiment de l’autor a la divulgació o edició del seu treball, en cas que el Jurat així ho 
cregui oportú.  
La presentació del treball de recerca comporta, així mateix, el compromís del seu autor a no 
retirar-la de concurs. 
L’autor serà responsable de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 
El Jurat podrà declarar un o tots dos premis deserts. 
La decisió del Jurat és inapel·lable.  
El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases. 

 
 
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. 
 
 
PUNT 4t-  Aprovació, si s’escau,  del cost que correspon a cada ajuntament de la 
comarca del Baix Ebre integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària 
comarcal per a la prestació del  servei d’atenció primària durant l’any 2014. 
 
El servei d'atenció social primària d’aquest Consell s’instrumenta mitjançant un conveni marc 
signat amb cada un dels ajuntaments beneficiaris que s’actualitza anualment mitjançant 
l’annex que estableix la seva aportació econòmica. 
 
En aquesta línia de continuïtat i consolidació, s’ha procedit a estudiar la prestació del servei i 
concretar les aportacions municipals en concordança amb  l’atenció que reben, tant dels 
treballadors socials com de l’educador social i s’ha ofert la possibilitat d’incrementar aquest 
servei, la qual cosa s’ha acceptat per algun dels municipis de la comarca. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents dels 25 que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el cost que correspon a cada ajuntament de la comarca del Baix Ebre 
integrat en la xarxa de serveis socials d'atenció primària comarcal per a la prestació del  
servei d’atenció primària durant l’any 2014, i que es concreta en : 
 

MUNICIPI 

Hores anuals prestació servei  

Treballador social Educador social IMPORT 

L'Aldea 1.560 884 19.880,29 

Aldover 390 156 4.441,34 

Alfara de Carles 104 42 1.187,61 

Ametlla de Mar 3.900 1.092 40.606,55 
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L'Ampolla 1.170 390 12.689,55 

Benifallet 390 60 3.660,45 

Camarles 1.560 390 15.861,93 

Deltebre 5.070 1.950 57.102,96 

Paüls 286 48 2.716,86 

El Perelló 1.170 520 13.747,01 

Roquetes 2.730 1.092 31.089,39 

Tivenys 390 90 3.904,48 

Xerta 598 201 6.499,33 

TOTAL 19.318 6.915 213.387,75 

 
 
Segon. – Aprovar el model de l'annex al conveni marc per a la prestació del servei social 
d'atenció primària que diu: 
 
ANNEX PER A 2014 AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL 
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA COMARCA  DEL BAIX EBRE 
 
Atès que la clàusula quarta  del conveni marc per a la prestació dels serveis socials comarcal del Baix 
Ebre, preveu que aquest ajuntament aportarà una quantitat per a la prestació del servei i que aquesta 
xifra serà fixada anualment mitjançant un annex al conveni, l'Ajuntament de .............. accepta aportar la 
quantitat de ....... €  per a la seva prestació durant l'any 2014.  
 
Igualment, i d'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula del conveni marc, l'Ajuntament de ......... 
accepta fer efectiva aquesta quantitat abans del dia 30 de juny de 2014. 
 
Si arriba aquesta data i no s’ha fet efectiu el pagament, l’Ajuntament de ...... autoritza la compensació 
del deute amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament del procés i del concepte al qual s’imputa i la 
posterior comunicació, de la compensació produïda. 
 
Totes les comunicacions derivades del compliment d’aquest annex es faran per escrit. 

 
Tercer.- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que han 
signat el conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció primària, per tal que, en el 
termini d'un mes, procedeixin a la seva signatura o a la denúncia del conveni. 
 
 
PUNT 5è- Aprovació, si s’escau,  l’annex per a l’any 2014 al conveni  signat entre el 
Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del 
Banc d’Ajudes Tècniques 
 
El PRODEP, Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a les persones amb dependències, és una iniciativa conjunta de la conselleria de 
Salut i la d’Acció Social i Ciutadania, amb la finalitat d’organitzar l’atenció a les persones en 
situació de dependència com una acció integrada entre els serveis socials i els serveis 
sanitaris.  
 
En la línia de promoció de l’autonomia que vol impulsar el PRODEP, decideix finançar 
conjuntament amb l’Administració Local, l’accés dels ciutadans a l’assessorament tècnic per a 
l’adaptació i millorar així la seva qualitat de vida. 
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Per aconseguir aquesta finalitat, es va dotar el Montsià d’un Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) 
l’any 2006 per tenir un nou recurs que engloba l’assessorament tècnic ofert pels serveis d’una 
terapeuta ocupacional específic en adaptacions domiciliàries i que al mateix temps ofereix les 
ajudes tècniques domiciliàries que no estan subvencionades, ni pel departament de Salut ni 
pel d’Acció Social i Ciutadania, sobretot en els casos de persones molt dependents.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre l’any 2008 va signar un conveni amb el Consell Comarcal 
del Montsià, el Consell Comarcal de la Terra Alta, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
l’Ajuntament de Tortosa i l’Ajuntament d’Amposta per a la realització del BAT de les Terres de 
l’Ebre dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a les persones amb dependències (PRODEP). 
 
Atesa la manca de finançament d’aquest servei, la seva alta repercussió social i el cost que 
suposava, l’any 2008 els alcaldes de la comarca reunits en consell d’alcaldes van mostrar el 
seu acord a col·laborar en el finançament del programa, per la qual cosa van signar el 
corresponent conveni regulador per a la realització del BAT als municipis del Baix Ebre.  
 
La implantació d’aquest Banc d’ajudes a la comarca suposarà, per a l’any 2014, un cost total 
de 6.095,3 €. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 22 membres presents dels 25 que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar l’annex per a l’any 2014 al conveni  signat entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del Programa per 
a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb 
dependències (PRODEP). 
 
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT  (Banc d’Ajudes 
Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE 
L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIES (ProdeP)   
 
El Ple del Consell, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2008, va aprovar el conveni de 
col·laboració a signar amb els ajuntaments de la comarca per a la realització del BAT dins del 
Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones 
amb dependències (ProdeP). 
 
Després que els diferents ajuntaments de la comarca signessin l’any 2008 els respectius convenis i 
atès que aquest preveu que es prorrogarà anualment, de forma automàtica, llevat de denúncia 
expressa per alguna de les parts signants, procedint-se a la signatura d’un annex d’actualització de 
dades. 
 
Atès que s’ha produït una actualització econòmica, ambdues parts acorden la signatura d’aquest annex 
per raó del qual l’Ajuntament de ..................................... assumeix el cost per a l’exercici 2014 que es 
concreta en .................. €. 
 
Igualment, i d'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula del conveni marc, l'Ajuntament de 
........................................ accepta fer efectiva aquesta quantitat abans del dia 31 de desembre de 
2014. 
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Si arriba aquesta data i no s’ha fet efectiu el pagament, l’Ajuntament de ..........................  autoritza la 
compensació del deute amb la comunicació prèvia a l’ajuntament del procés i del concepte al qual 
s’imputa i la posterior comunicació, de la compensació produïda. 
 
Totes les comunicacions derivades del compliment d’aquest annex es faran per escrit. 

 
Segon- Distribuir el cost total de l’actuació entre els ajuntaments del Baix Ebre d’acord amb el 
següent repartiment. 
 

MUNICIPI HABITANTS IMPORT 2014 

l’Aldea 4.414 577,96 € 

Alfara de Carles 394 51,59 € 

l’Ametlla de Mar 7.704 1.008,75 € 

l’Ampolla 3.636 476,09 € 

Benifallet 725 94,93 € 

Camarles 3.628 475,04 € 

Deltebre 12.158 1.591,95 € 

Paüls 594 77,78 € 

el Perelló 2.862 374,74 € 

Roquetes 8.297 1.086,39 € 

Tivenys 877 114,83 € 

Xerta 1.260 164,98 € 

TOTAL 46.549 6.095,03 € 

 
 
Tercer- Notificar el present acord i annex als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre que 
han signat el conveni de col·laboració per a la realització del BAT dins del Programa per a 
l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb 
dependències (ProdeP). 
 
Quart- Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat de l’acord. 
 
 
PUNT 6è- Proposta de Presidència en relació a la continuïtat de les inversions en 
condicionament i millora hidràulica al Delta de l’Ebre. 
 
 
El Sr. Lluís Soler presenta la proposta de Presidència. 
 
El Sr. Tomàs Castells, diu que vista la proposta per la preocupació dels canons de l’aigua, i 
tal com és planteja te un sentit de comú, però cal fer una mica d’història i saber de on venim i 
on anem. El tema de l’aigua és un tema preocupant i que desperta molta sensibilitat de la 
gent del territori.  Tal i com ha dit el president tot ve de l’any 81 quan governava l’UCD, i de la 
llei del minitransvasament, la llei 18/81, és van arribar acords en membres de la Generalitat i 
dels regants per tal d’elaborar aquesta llei, que preveia que s’havia de fer un pla d’obres i que 
ja preveia que al desembre de 2013, els canons revertirien a la Conca, a la CHE. La llei del 
2001, la del PHN torna a dir el mateix, en unes petites modificacions, en els quals els canons 
revertirien d’acord amb les inversions realitzades, però sempre ha constat que els cànons 
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revertirien a la confederació. La llei del 81, ja marcava l’obligació de redactar un pla d’obres i 
millores entre els quals hi havia que s’havia de fer revestiments de canals i sèquies entre 
altres, per poder captar fins a 4m³ d’aigua que anaven cap a Tarragona, a l’any 1985, era 
l’ACA qui cobrava del CAT de Tarragona i el cànon de derivació. L’ACA no ha invertit els 30 
milions d’euros al delta, ho ha cobrat, però no ho ha invertit. Ara què volem? Que gestioni 
l’ACA per a que no inverteixi aquí i sí a un altre lloc? L’ACA reconeix que hi ha obres 
pendents, perquè les comunitats de regants voten a favor del Pla de Conca? Perquè el pla 
d’obres estarà incomplert, les obres estaran al pla de conca i per això votem sí, perquè 
inclouen el pla d’obres no executat i sí cobrat per l’ACA. No s’explica tot i l’ACA no ha actuat 
bé, els de l’Aldea i Camarles, que són els més afectats, fa falta revestir més de 9km de rec en 
moltes zones. Ja li he manifestat al president que aquesta proposta no l’havia de presentar i 
no és bona per al territori, hem poso a disposició dels consellers per a més informació. 
 
El Sr. Daniel Andreu, diu que haurien de fer una reflexió de Govern en presentar coses així, 
per la discrepància entre els grups que estan al govern, simplement és una suggerència. La 
llei del 81 que tenia molt de rebuig de la ciutadania, es va vendre com el possible creixement 
industrial per al camp de Tarragona i que aportaria una millora de condicions per a la gent 
d’aquest territori. Ara no és discuteixen les obres, ni la manera de reconeixement de la realitat 
de les Terres de l’Ebre. Que l’ACA no ha complert, és evident, però aquesta proposta va a 
favor de que els recursos que genera l’Ebre dintre de Catalunya no vagin a invertir-se fora de  
les Terres de l’Ebre ni de Catalunya. Donarem suport a aquesta proposta, ja que digui el que 
digui la llei del 81, aquest cànon acabi revertint al territori, com per exemple amb la 
industrialització de les Terres de l’Ebre. 
 
El Sr. Joan Curto, diu que ell no farà historia, avui del que és tracta aquí és de que els 
recursos generats pel territori es quedin aquí i no vagin conca amunt, el grup del PSC 
recolzarà la proposta pensant amb el futur. 
 
El Sr. Lluís Soler vol fer un matís als portaveus d’ERC i del PP, llegint l’article 3 de la llei 
18/81. Exposa que la llei no marca una data, i que diferents normatives posteriors, no amb 
rang de llei, ho van establir. El Pla d’obres, diu la CHE que ja esta acabat, i que són poques 
les obres que falten per acabar, nosaltres no entrarem en aquest debat, ja que hi ha un 
contenciós en contra de l’execució d’aquestes obres i serà el jutge que hi resolta, el que si 
que diem que com la llei no marca una data és faci un nou pla d’obres o és revisi aquest. Li 
diu al Sr. Tomàs que pot arribar a compartir que hi ha obres per a fer però que ho acabarà 
dient el jutge això i que el que hem de fer amb aquesta proposta és mostrar que no estem 
d’acord amb que la CHE sigui la responsable del Cànon. Al senyor Andreu li respon que 
l’acord de govern no implica l’absorció ideològica, que l’acord és per temes estratègics però 
no de compartir totalment la ideologia. 
 
El Sr. Tomàs, respon a ERC que tenim un govern, que en aquests temes més espinosos 
cadascú tenim les nostres maneres de veure i defensar i que tampoc ha de ser motiu com per 
crear un sisme polític. Hem preocupa les exposicions que han fet, ja que veig que no els hi 
preocupa tant les obres a fer sinó que la seva preocupació és qui gestionarà els diners. Si el 
cànon esta cobrat i l’ACA no ho ha executat, això és el preocupant, no s’han fet totes les 
obres i per això esta el tema al jutjat, i ara a aquesta gent que no han complert, els volem 
tornar a donar més diners? Jo no vull que l’ACA gestioni els diners. Han hagut de ser els 
comuners que ho han tirat al jutjat perquè no han fet aquestes obres, i penso que s’ha de 
complir el que diu la llei. 
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El Sr. Daniel Andreu, diu que reitera la seva exposició anterior, que no pensen en 
mancomunar cap ideologia ni molt menys, i que l’esperit de la proposta és recaptar els diners 
de què es quedin aquí. No justifico a l’ACA ni molt menys, hi ha coses que no s’han fet, ho 
sabem. 
 
El Sr. Joan Curto, diu que ell es comuner i que ja coneix aquest tema, i prefereix que sigui els 
beneficis és quedin a Catalunya, que potser haurien de canviar els dirigents de l’ACA, però 
prefereix que és quedin aquí què no pas vagin cap amunt. 
 
El Sr. Lluís Soler,  vol matisar què la proposta diu que a partir de l’1 de gener de 2014 el 
PODE s’actualitzi en aquelles noves inversions sobrevingudes en les últims 20 anys, que ara 
és consideren prioritàries i en aquell moment no hi constaven. 
 
La llei 18/81, de 1 de juliol, establia que el govern espanyol, a través de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), redactaria i executaria el Pla d’obres de condicionament i 
abastiment de la millora hidràulica del Delta de l’Ebre (PODE), que permeti una millor eficàcia 
en la distribució de l’aigua i en l’abastiment agrícola, recuperant les pèrdues que es produïen 
en la zona.  
 
La mateixa normativa, modificada posteriorment per la Llei 10/2001 i, seguidament restablerta 
per la Llei 11/2005, establia que es podria destinar a l’abastiment urbà i industrial dels 
municipis de la província de Tarragona un cabal equivalent al recuperat, amb un límit màxim 
de 4m3/s, prèvia concessió administrativa, de forma que l’atorgament no comprometria 
volums d’aigua de l’Ebre addicionals als actualment atorgats pels regadius del Delta, als 
efectes dels quals es realitzaria, en el seu cas, els necessaris reajustaments de les actuals 
concessions.  
 
Aquestes disposicions legals són les que van motivar la creació del Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT), com a ens gestor de l’aigua transferida per a ús urbà i industrial en els 
municipis de la demarcació de Tarragona. Una situació que, directament relacionada amb la 
solidaritat de les Terres de l’Ebre, ha permès un substancial desenvolupament a la zona del 
Camp de Tarragona, esdevenint un important pol d’atracció i consolidació turística i industrial.  
 
Com a contrapartida, la Llei 18/81 establia que l’aigua transferida estaria subjecta a un cànon 
que es liquidaria per part de la CHE, tot i que es recaptaria per part de la Generalitat de 
Catalunya. D’aquesta forma, el cànon es destinaria, en primer lloc, al PODE. I, seguidament, 
s’estableix que una vegada amortitzades les inversions realitzades per l’Estat i la Generalitat i 
completades les obres i actuacions al Delta de l’Ebre, el 80% del cànon previst revertiria a la 
CHE i el 20% restant el retindria la Generalitat per aplicar-lo a l’execució de les obres que 
permetin un millor aprofitament dels recursos hídrics objecte de concessió, en la part de la 
conca situada al seu territori.  
 
En data 13 de desembre de 2013, la CHE comunica oficialment la resolució en virtut de la 
qual es reverteix el percentatge d’aplicació de la recaptació del cànon de derivació, de forma 
que el 80% passaria a ser gestionat per part de la CHE i el 20% restant, per part de l’ACA. 
Amb aquesta resolució la CHE considera que els obres de condicionament i millora de les 
infraestructures hidràuliques del Delta de l’Ebre ja estan realitzades plenament i que en 
relació al que estableix a la Llei 18/81 ja no cal mantenir la distribució del cànon com estava 
previst inicialment i amb una afectació directa a les obres del Delta.  
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Aquesta situació provoca un greuge important al Delta de l’Ebre per la impossibilitat de 
continuar endavant en les obres de condicionament i millora de les infraestructures 
hidràuliques que encara queden pendents però també les no previstes en el seu moment i 
que ara representen una necessitat. A la vegada, també caldria preveure el manteniment i la 
reposició de les ja executades pel desgast ocasionat amb el pas del temps o per situacions 
sobrevingudes que també afecten a l’estat òptim de la xarxa hidràulica com és el cas, per 
exemple, de les accions derivades de la lluita contra el cargol poma.  
Amb aquest nou escenari, es posa en qüestió la viabilitat de continuar caminant en el 
recorregut de l’eficiència dels recursos hídrics que requereix la realització de més actuacions 
en la infraestructura hidràulica al Delta de l’Ebre. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Presidència, amb els vots a favor dels 
8 consellers comarcals presents del grup de CiU, els 6 membres del grup comarcal del PSC i 
els 6 membres del grup comarcal d’ERC, i amb els vots en contra dels dos consellers 
comarcals del grup del PP, el Ple adopta els següents ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig del Consell Comarcal del Baix Ebre a la reversió dels 
percentatges de distribució de la recaptació del cànon de derivació per una suposada 
assumpció dels objectius inicials previstos i que pot comportar la no continuïtat de les 
inversions necessàries a la infraestructura hidràulica del Delta de l’Ebre.  
 
Segon.- Emplaçar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha prendre les mesures legals 
oportunes per aturar l’aplicació de la resolució dictada per la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE), de data 13 de desembre de 2013.  
 
Tercer.- Instar a la CHE i a l’ACA a negociar un nou pla d’inversions al Delta de l’Ebre, de 
forma consensuada amb les Comunitats de Regants i les institucions del territori, per tal de 
continuar caminant en el camí de l’eficiència dels recursos hídrics i, alhora, implementar les 
actuacions de millora, reposició i actualització de la infraestructura hidràulica al Delta de 
l’Ebre, amb una dotació econòmica addicional i complementària per al manteniment de la 
mateixa.  
 
Quart.- Traslladar els presents acords a la Presidència del Govern Espanyol, al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a la 
Presidència del Govern Català, al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, al Consorci d’Aigües de Tarragona, a les Comunitats de Regants de 
l’Esquerra i la Dreta de l’Ebre, a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, al Consell Comarcal del 
Montsià i a cadascun dels ajuntaments de la comarca del Baix Ebre.  
 
 
PUNT 7è- Propostes d’urgència. 
 
No se’n presenta cap 
 
PUNT 8è- Informes de govern, si s’escau. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
PUNT 9è- Torn de control, precs i preguntes. 
 
No és produeix cap intervenció 
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Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 14:15  hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària 
accidental, estenc la present acta i en dono fe. Certifico.  
          Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 


