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ACTA 3/2014 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS               
 
President                                                                    
Sr. Lluís Soler Panisello                 Bertomeu Rio, José Emilio 
 
 

     
Consellers:  
Castells Fresquet, Tomàs - Vicepresident primer 
Royo Franch, Xavier - Vicepresident segon 
Celma Lluís, Júlia - Vicepresidenta tercera 
del Pino Homedes, Joaquim - Vicepresident quart.  
Caballeria Ayala, Roser – Vicepresidenta cinquena (s’incorpora al punt 7è) 
 

 
Andreu Falcó, Daniel 
Cid Martí, Ferran  
Curto Escribà, Jordi  
Curto Querol, Joan 
Fabra Serral, Moisés 
Ferré Fandos, Alfredo 

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 
 
 

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

Sra. Maria Teresa Barberà Martí 

 
Atesa l’absència no prevista de la secretària accidental, actua com a secretària d’aquesta 

sessió la funcionària Maria Teresa Barberà Martí. 

 
A Tortosa, sent les 13.30 hores del dia 21 de març 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 18 de març de 2014, sota el següent ordre del dia: 
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1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 21 de febrer de 2014 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013. 
 
4t. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de 
menjador per al curs 2014-2015 
 
5è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal T4 Reguladora de 
la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili. 
 

6è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Departament de Justícia de 
Catalunya d’impuls, durant l’any 2014,  de la mediació com a mètode de resolució de 
conflictes 
 
7è. Proposició dels grups comarcals de CiU i ERC de rebuig del nou pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre i suport a la manifestació del 30 de març 
 
8è. Propostes d’urgència. 
 
9è.  Informes de govern, si s’escau. 
 
10è. Torn de control, precs i preguntes. 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és així,  
es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
 
PUNT 1r- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 21 de febrer de 
2014. 
 
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 23 membres presents,  l’acta 
2/2014 de la sessió ordinària de data 21 de febrer de 2014. 
 
PUNT 2n- Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
El consellers coneixen les resolucions de la Presidència que seguidament, de forma 
esquemàtica, es fan constar: 
 

NÚM.  ASSUMPTE 

P10 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps complet, la Sra. M. 
Cinta Rius Franch, per tal de desenvolupar les tasques d’acompanyant del servei de transport 
adaptat. 
 

P11 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat a temps parcial, la Sra. Maria 
Cristina Peral Gracia, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar. 
 



 

 

3 

 

P12 Modificar, a partir del dia 1 de març de 2014, el contracte temporal, per obra o servei 
determinat, a temps parcial, subscrit amb la treballadora Teresa Ruiz Parrado, amb la qual cosa 
passa de realitzar una jornada laboral de 19 hores setmanals a una jornada de 26 hores 
setmanals 
 

P13 Contractar, amb caràcter d’urgència i sota la modalitat d’interinitat, a temps parcial, la Sra. 
Verònica Caicedo Manobanda, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora familiar. 
 

P14 Modificar, a partir del dia 5 de març de 2014, la jornada de la Sra. Margarita Zumaquero 
González, que desenvolupa tasques d’emplatadora al menjador de l’escola de Remolins, amb 
la qual cosa passa a realitzar una jornada laboral de 22,50 hores setmanals. 
 

P15 Modificar l’objecte del contracte d’interinitat a temps parcial subscrit amb la Sra. Sònia Ponce 
Daga en data 28 d’octubre de 2013, per tal de desenvolupar les tasques de treballadora social 
de l’EBASP del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

P16 Contractar amb caràcter d’urgència i sota la modalitat de contracte temporal, per obra o servei 
determinat, a temps complet, la Sra. Immaculada Sol Tucho, com a psicóloga, per tal de 
desenvolupar el programa “Joves per l’ocupació” d’acord amb la subvenció atorgada pel SOC. 
 

S5 Renovar l’autorització d’abocament, de l’establiment JUAN BALLESTER ROSÉS, S.A., situat 
al C/ Amposta, 41 de Tortosa, per abocar un cabal mig de 160.000 m

3
/any d’aigües residuals 

procedents del procés productiu de refinació i les sanitàries, assimilables a domèstiques, a 
la xarxa municipal de clavegueram 
 

S6 Renovar l’autorització d’abocament, de l’establiment PIENSOS PROCASA, S.A., situat a la 
Ctra. Nova Estació de Ferreries, s/n de Tortosa, per abocar un cabal mig de 2.766 m

3
/any 

d’aigües residuals procedents del procés productiu, les sanitàries, assimilables a 
domèstiques i les procedents de les neteges puntuals, a la xarxa municipal de clavegueram 
 

S7 Renovar l’autorització al CÀMPING L’AMETLLA VILLAGE PLATJA, SL per abocar un cabal 
anual màxim de 18.000 m

3
/any d’aigües residuals sanitàries assimilables a domèstiques a la 

xarxa municipal de clavegueram. Qualsevol increment de cabal abocat queda totalment prohibit 
 

S8 Autoritzar l’empresa Poly Klyn,, SL per abocar amb camió cisterna les aigües residuals 
procedents dels vàters químics portàtils, assimilables a domèstiques, a la depuradora de 
Tortosa-Roquetes.  
 

S9 Autoritzar la sol·licitud d’abocament, presentada per l’empresa MIL·LENIUM TORTOSA, SCP, 
situada al C. Ferran Arasa, 2, baixos  de Tortosa, per abocar un cabal mig de 15 m

3
/any 

d’aigües residuals procedents de les sanitàries, assimilables a domèstiques, a la xarxa 
municipal de clavegueram. 
 

S10 Autoritzar a l’empresa NOVA DEVIMAR, SL, situada al Barranc de Sant Pere, s/n, per abocar 
un cabal mig de 400 m

3
/any d’aigües residuals sanitàries i les procedents de les neteges 

puntuals de l’establiment, assimilables a domèstiques, a la xarxa municipal de clavegueram. 
 

S11 Renovar l’autorització d’abocament, de l’establiment RURAL PELL, SL situat al Polígon 
Industrial Venta Nova, parc. 70-73, ent. 1, de Camarles, per abocar un cabal mig de 170 m

3
/any 

d’aigües residuals sanitàries (assimilables a domèstiques) i les procedents de les neteges de 
les instal·lacions, a la xarxa municipal de clavegueram. 
 

E11 Incloure la despesa del material curricular en el preu de compra dels llibres escolars i atorgar 
l’ajut en la part que correspon al seu pagament, als alumnes que seguidament es relacionen 
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E12 Aprovar la quarta distribució d’ajuts individuals de menjador, denegant l’ajut que seguidament 
es relaciona 
 

E13 Aprovar l’increment de percentatges, del 35% al 50%, dels ajuts individuals de menjador 
atorgats en primera i segona adjudicació 
 

E14 Donar de baixa els ajuts individuals de menjador atorgats   
 

E15 Aprovar les sol·licituds de compactació dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 
2013-2014 presentades a data d’avui 14 de març de 2014 que seguidament es relacionen i pel 
període de temps que s’especifica 
 

E16 Estimar les següents sol·licituds de revisió d’ajut 
 

E17 Atorgar la cinquena distribució d’ajuts individuals de menjador, per al curs escolar 2013-2014  
 

E18 
 

Atorgar la tercera distribució d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’assistència a llars 
d’infants, curs 2013-2014 
 

E19 Aprovar l’atorgament dels ajuts individuals de desplaçament que seguidament es detallen 
 

AP6 Atorgament de serveis d’ajuda a domicili  
 

AP7 Atorgament de serveis de teleassistència 
 

AP8 Atorgament de serveis de transport adaptat 
 

 

 
PUNT 3t- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013. 
 
Els senyors consellers coneixen la Resolució del President del Consell Comarcal de data 28 
de febrer de 2014 i, per unanimitat, se’n donen per assabentats del document amb el següent 
contingut: 
 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 
2013, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses: ..................................................................... 9.025.058,64 
  Modificacions de despeses: ........................................................................... 2.325.516,33 
  Pressupost definitiu de despeses:................................................................ 11.350.574,97 
  Obligacions reconegudes: .............................................................................. 8.960.602,53 
  Pagaments realitzats: ..................................................................................... 5.937.446,42 
  Obligacions pendents de pagament: .............................................................. 3.023.156,11 
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b.  Exercicis tancats 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: ....... 3.508.286,72 
Baixes: .................................................................................................................. 3.802,01 
Pagaments realitzats: .................................................................................... 3.312.348,33 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: ............ 192.136,38 

 
  TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 3.215.292,49 
 

 
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
a. Exercici en curs 
 

 Pressupost inicial d’ingressos: ..................................................................... 9.025.058,64 
 Modificacions d’ingressos: ........................................................................... 2.325.516,33 
 Pressupost definitiu d’ingressos: ............................................................... 11.350.574,97 
 Drets reconeguts nets: ................................................................................. 9.663.043,67 
 Recaptació neta: .......................................................................................... 5.811.749,82 
 Drets pendents de cobrament: ..................................................................... 3.851.293,85 

 

b. Exercicis tancats 
 

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: ...................................... 4.508.119,97 
Drets anul·lats:...................................................................................................... 4.787,33 
Recaptació: .................................................................................................... 3.433.124,21 
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici:......................................... 1.070.208,43 

 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 4.921.502,28 

 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets. .................................................................................. 9.663.043,67 
– Obligacions reconegudes netes .................................................................... 8.960.602,53 
 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI: ...................................................................... 702.441,14 
–  Desviacions positives de finançament ............................................................ 777.158,56 
+ Desviacions negatives de finançament.. .......................................................... 156.390,52 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria ....................................... 0,00 
 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ....................................................... 81.673,10 

 
 
1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 1.000.368,94 € que s’incorporaran 
d’acord amb l’art. 182 el RDL 2/2011, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
1.5. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
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1. (+) FONS LÍQUIDS ........................................................................................... 1.190.186,00 
 
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ..................................................... 4.916.339,05 
 
(+) Del pressupost corrent ................................................................................ 3.851.710,13 
(+) De pressupostos tancats ............................................................................ 1.070.208,43 
(+) D operacions no pressupostàries................................... ................................. 72.711,72 
(–)  Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva............. .......................... -78.291,23 
 
3. (–) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ........................................... 4.972.909,49 
 
(+) De pressupost corrent................................................................................. 3.023.156,11 
(+) De pressupostos tancats ............................................................................... 192.136,38 
(+)D’operacions no pressupostàries ................................................................ 1.757.617,00 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva. ................................................. 0,00 
 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:  .................................................................... 1.133.615,56 

 
II. Saldos de dubtós cobrament ...............................................................................    20.957,67 
III. Excés de finançament afectat ............................................................................. 902.044,33 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ..................  210.613,56 

 
 
2.  D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD 
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la 
regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o 
impossible recaptació. 
 
Considerant les característiques dels ingressos que financen la Corporació i tenint en 
compte que s’ha realitzat una baixa de les previsions que s’ha comunicat que no es podran 
recaptar, no s’ha realitzat cap tipus de provisió per considerar-la innecessària. 
 
3.  Respecte a l’estabilitat pressupostària:  
 
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP. Resulta una capacitat de finançament  
per import de 530.921,21 €. 
 
4. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa, atès que 
límit de la regla de la despesa establert a partir del pressupost de l’exercici 2013 era de 
1.116.995,65 euros i la despesa total computable de la liquidació de l’exercici 2013 ha estat 
de 296.435,82 euros. 
 
5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
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FONAMENTS DE DRET 
 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 

 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LLOEPiSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
a un any. 
 
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, que en termes consolidats 
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
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Segon.-  Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que 
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 
 
PUNT 4t-  Aprovació inicial, si s’escau, de les bases per a l’atorgament d’ajuts 
individuals de menjador per al curs 2014-2015. 
 
En aplicació del Decret 219/1989, d'1 d'agost, que estableix la delegació de determinades 
competències en matèria d'ensenyament, entre les qual es troba la gestió del transport 
escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels alumnes així com la gestió del 
servei escolar de menjadors i els ajuts de menjador. El Consell Comarcal del Baix Ebre té 
assumida, mitjançant conveni,  la competència delegada de la gestió dels ajuts individuals de 
menjador. 
 
El Consell Comarcal, en la seva vocació d'apropar els serveis a la comarca, té la voluntat de 
continuar gestionant els ajuts per a assistència al menjador escolar per a alumnes amb 
mancances socioeconòmiques  del centre escolar. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa de Foment de la 
Cohesió Social, i per unanimitat dels 23 membres presents que conformen legalment la 
corporació comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer-  Aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts individuals de menjador a la comarca del Baix Ebre, curs escolar 2014/2015. 
 
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 tots els centres escolars i les AMPA de la comarca del Baix 
Ebre. 
 
 
PUNT 5è- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal T4 
Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili. 
 
Amb data 20 de gener de 2012 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’ordenança 
reguladora de la taxa per la prestació del Servei d’ajuda a domicili. Aquesta ordenança fou 
modificada per acord del ple del Consell de data 20 de desembre de 2013 per tal d’adoptar el 
sistema de pagament de poc import. En aquests moments el text vigent preveu la co-
participació en el cost del servei  del propi usuari i de l’Ajuntament on resideix . 
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La nova regulació de l’atenció domiciliària dóna lloc a que es produeixin situacions amb un 
elevat nombre d’hores d’atenció del servei d’ajuda a domicili per la qual cosa l’aportació dels 
ajuntaments s’incrementa notablement.  
 
El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre va considerar que calia regular les aportacions municipals 
i  tot i donar compliment a les obligacions imposades per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de 
serveis socials i pel conveni signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, es puguin 
redistribuir els fons destinats a ajut a domicili en el seus pressupostos municipals, d’una 
manera equitativa entre tots els usuaris sense que això suposi un increment considerable de 
despesa, de tot inassolible. 
 
Vista la situació, s’ha elaborat una proposta de modificació de l’ordenança que preveu 
l’aportació de l’usuari, amb la col·laboració molt puntual de l’Ajuntament, per als serveis 
d’ajuda a domicili a partir de la 31a. hora de prestació. 
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 23 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar , inicialment, el text modificat de l’ordenança fiscal T4 Reguladora de la taxa 
per la prestació del servei d’ajuda a domicili. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, por un termini de trenta 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, para tal que aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i els  suggeriments que considerin oportuns. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al BOP o al 
DOGC. 
 
Tercer. Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin 
al·legacions ni reclamacions, l’expedient s’entengui aprovat automàticament amb caràcter 
definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés, i que es publiqui el text íntegre al 
Butlletí Oficial de la província de Tarragona i una ressenya de l’aprovació definitiva al Butlletí 
Oficial de la província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 
Quart. Facultar el Sr. President per tal de subscriure i signar tota mena de documents per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 6è- Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Departament de Justícia 
de Catalunya d’impuls, durant l’any 2014,  de la mediació com a mètode de resolució de 
conflictes. 
 
La mediació tant familiar, com civil en general, regulades ambdues a l’article 2 de la Llei 
15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat, és un mètode de resolució de conflictes que 
pot ajudar a les persones a gestionar pacíficament les seves discrepàncies,  evitar l’obertura 
de procediments judicials de caràcter contenciós i posar fi als ja iniciats o reduir-ne el seu 
abast. 
 



 

 

10 

L’article 20 de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, crea el 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya com a òrgan adscrit al Departament 
competent en matèria de dret civil, amb l’objecte de promoure i administrar la mediació i de 
facilitar que s’hi pugui accedir; i l’article 21.a) de la Llei esmentada assenyala com una de les 
funcions d’aquest Centre la de “fomentar i difondre la mediació”.  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre té interès en promoure i difondre la mediació en el seu 
àmbit de competència, amb l’objectiu de facilitar la gestió pacífica dels conflictes que puguin 
sorgir entre els ciutadans i ciutadanes de la comarca del Baix Ebre, amb la col·laboració del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
 
L’article 27 punt 1 de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, 
estableix que les persones que s’adrecin al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, 
en els supòsits que estableix aquesta Llei, poden gaudir del benefici de gratuïtat, sempre que 
es donin les condicions materials que estableixen les normes reguladores de l’assistència 
jurídica gratuïta. El benefici de gratuïtat l’han de concedir els òrgans que es determinin per 
reglament, per mitjà del procediment que s’estableixi també per reglament.  
 
El Departament de Justícia i el Consell Comarcal del Baix Ebre  reconeixen la necessitat 
d’impulsar a Catalunya la mediació com a mètode de resolució de conflictes en l’àmbit familiar 
i en  qualsevol tipus de qüestió o pretensió en matèria de dret privat que es pugui conèixer en 
un procés judicial i que es caracteritzi perquè s’hagi trencat la comunicació personal entre les 
parts, tal com assenyala l’article 2 relatiu a l’objecte de la mediació de la Llei 15/2009 de 
mediació en l’àmbit del dret privat.   
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta de la Comissió Informativa d’Atenció a les 
Persones, i per unanimitat dels 23 membres presents que conformen legalment la corporació 
comarcal, adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el Conveni a signar amb el Departament de Justícia de Catalunya que té 
com a objectiu impulsar i difondre a Catalunya, durant l’any 2014,  la mediació com a mètode 
de resolució de conflictes familiars i civils, en general, mitjançant l’establiment d’un Servei 
d’Informació Mediadora (SIM) i derivació de casos al Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Segon. Facultar el President del Consell per a la signatura de tots els documents necessaris 
per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
PUNT 7è- Proposició dels grups comarcals de CiU, ERC i PSC de rebuig del nou pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre i suport a la manifestació del 30 de març. 
 
El Sr. Joan Font s’adreça a la Presidència per manifestar la seva voluntat d’absentar-se de la 
sessió atès que no ha estat possible consensuar uns acords de mínims en aquesta 
proposició. 
 
El Sr. Daniel Andreu, presenta la proposició. 
 
El Sr. Tomàs Castells, conseller del grup comarcal del PP,  presenta la seva argumentació 
basada amb els seus coneixements sobre aquest tema, destacant que cal ser conscients de 
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que el riu necessita els embassaments per poder regular el cabal;  que el problema del Delta 
no és el cabal del riu sinó els sediments que no arriben, a més d’obres i infraestructures. 
 
El Sr. Daniel Andreu, portaveu del grup comarcal d’ERC manifesta que el Govern central a 
l’hora de fer el Pla de Conca de l’Ebre no l’ha fet en criteris tècnics ni mediambientals, ho ha 
fet en criteris polítics de venda de l’aigua riu amunt. 
 
El Sr. Joan Curto, portaveu del grup comarcal del PSC, manifesta que el seu grup s’adhereix 
a la proposició. 
 
El Sr. Xavier Royo, en representació del grup comarcal de CiU,  presenta la seva 
argumentació basada amb els seus coneixements sobre aquest tema, destacant el següent; 
el passat 28 de febrer el Consell de Ministres va aprovar el nou Pla de conca de l’Ebre, sense 
escoltar cap al·legació de les que es van presentar el territori, ni dels Ajuntaments ni dels 
Consells Comarcals, ni les de la societat civil encapçalades per la PDE, ni del mateix govern 
de la Generalitat, i que aquest Pla hidrològic de la conca de l’Ebre és “una agressió als 
interessos ambientals, socials i econòmics de les Terres de l’Ebre” i s’ha fet en base a criteris 
polítics en comptes de fer-ho d’acord amb criteris científics. 
 
El Sr. Tomàs Castells, en el torn de replica diu que afecta a nou comunitats, i que hem de 
defensar el Delta en coherència, que al Delta li pot fer tant de mal l’Aragó com el canal 
Segarra-Garrigues. Manifesta també que ell vol tant el Xerta-Sènia com el Segarra-Garrigues 
però que les comunitats és creuen propietàries de l’aigua del riu igual que nosaltres. La 
directiva marc de l’aigua preval el cabal mediambiental sobre de les concessions dels 
regadius, per això van blindar les seves concessions que entenen que no fan mal al Delta. 
 
El Sr. Lluís Soler, clarifica que, d’acord amb el que fins ara s’ha debatut,  serà difícil arribar a 
apropar posicions. 
 
El Sr. Daniel Andreu, conclou manifestant que que els posicionaments de cada grup són 
clars. 
 
Un cop finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el següent text: 
 
El passat 28 de febrer, el Consell de Ministres espanyol aprovava el Reial Decret 129/2014, 
pel qual s’aprovava el nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, una aprovació feta amb un 
retard considerable si es té present que la Directiva 2000/60/ CE Marc de l’Aigua determinava 
que el Govern espanyol havia de tenir aprovats els seus 25 plans de conca hidrològica abans 
del 22 de desembre de 2009. En realitat, fins llavors només n’hi havia un d’aprovat, el Pla de 
conques internes de Catalunya, presentat per la Generalitat de Catalunya. Els diversos 
governs espanyols, després de no fer cas a les advertències de la Comissió Europea pel 
retard acumulat, van saber que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el mes d’octubre 
de 2012, condemnava l’Estat espanyol a pagar una sanció que encara no s’ha fet efectiva per 
incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua en la presentació dels plans de conca. 
Tanmateix, i al marge de la sanció, el nou Pla hidrològic ara aprovat estarà vigent fins al 
2015, ja que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) n’haurà d’aprovar un altre d’acord 
amb la Directiva Marc de l’Aigua. 
  
Malgrat aquest retard acumulat en l’aprovació del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, durant 
el procés seguit per elaborar-lo, tant la CHE com el Govern espanyol no han tingut en compte 
les al·legacions presentades per diverses associacions, entitats, partits, institucions, com per 
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exemple ajuntaments, consells comarcals, la Generalitat de Catalunya o el mateix Consell 
Comarcal del Baix Ebre. D’aquí que el Pla de conca aprovat representi una greu amenaça per 
a la sostenibilitat i el manteniment del tram final del riu i el delta de l’Ebre, així com per a les 
activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen. 
  
Els 3.009 hm3/anuals de cabal ecològic que fixa el Pla de conca aprovat, amb mínims de 
només 80 hm3 per als mesos secs, tot considerant que la resta de reserva d’aigua de cabals 
pot ser utilitzada per a la producció d’energia hidroelèctrica o per regar, agreujarà encara 
més, el mal estat del tram final del riu Ebre i, sobretot, els problemes de regressió, 
subsidència i salinitat que amenacen el futur del Delta de l’Ebre. El cabal ecològic aprovat 
queda molt lluny del règim hídric proposat en forma d’al·legacions per la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, el Parlament de Catalunya i moltes entitats locals de les 
Terres de l’Ebre. 
 
La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, òrgan consultiu i participatiu que es 
va constituir el febrer del 2006, ha aportat diversos estudis científics en què s’assegura que el 
cabal mínim necessari per garantir un tram final de riu viu i un futur segur per al delta de 
l’Ebre, és d’uns cabals de mínim 7.167 hm3/anuals. Diferenciats en funció de la tipologia de 
l’any hidrològic. Amb una aportació de 12.517 hm3/any (396,9 m³/s) en anys humits, 9.482 
hm3/any (300,6 m³/s) en anys mitjans i 7.167 hm3/any (226,7 m³/s) en anys secs. 
 
Segons la Directiva Marc de l’Aigua, abans esmentada, els plans de conca han de començar 
determinant amb metodologia científica el cabal mínim necessari per mantenir el bon estat 
ecològic dels diversos trams fluvials, i només després es poden atorgar noves concessions. 
Per contra, el repartiment del cabal del riu Ebre que fixa el nou Pla de conca sembla que no 
respon tant a criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del riu Ebre i el seu Delta, sinó 
més aviat a criteris polítics, fet que es demostra amb un augment de les terres de regadiu en 
440.000 hectàrees, el 50 % més que ara, per la qual cosa caldrà crear 40 nous 
embassaments o grans bases de reg, que se sumaran als 120 que ja hi ha ara.  
 
Els efectes de totes aquestes actuacions, que res no tenen a veure amb una gestió racional i 
sostenible dels recursos hídrics de la conca de l’Ebre, comporten més retenció de sediments 
en els embassaments i, per tant, que es redueixin en la compactació de la plataforma 
deltaica, fet que en comporta un enfonsament progressiu. A aquest fenomen anomenat 
subsidència cal afegir-hi el de la regressió del Delta, espai que guanya el mar a la costa del 
Delta. La reducció del cabal d’aigua del riu que arriba al tram final i al seu Delta, així com 
l’augment de la salinitat d’aquesta aigua per l’augment de regadius riu amunt, agreuja encara 
més la salinització de les terres deltaiques i la penetració de la falca salina riu amunt, fins a 
30 quilòmetres de la desembocadura.  
 
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta dels grups comarcals de CiU, ERC i PSC, i 
amb els vots a favor dels 11 consellers comarcals del grup de CiU, els 5 membres presents 
del grup comarcal del PSC, els 6 membres del grup comarcal d’ERC, i amb el vot en contra 
d’un dels membres presents del grup comarcal del PP, el Ple del consell comarcal, adopta els 
següents ACORDS: 
 
Primer. Manifestar el rebuig del Consell Comarcal del Baix Ebre en relació al Pla Hidrològic 
de la Conca de l’Ebre aprovat, en considerar que atempta contra els interessos 
mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l’Ebre, especialment en el tram final del 
riu Ebre i el seu delta. 
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Segon. Emplaçar la Generalitat de Catalunya a mantenir l’oposició a aquest pla i donar 
suport a les accions que aquesta o altres institucions puguin prendre davant la Comissió 
Europea o davant d’altres organismes de caràcter estatal i internacional, amb l’objectiu de 
combatre l’aplicació del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 
 
Tercer. Expressar el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre a la manifestació convocada 
per la Plataforma en Defensa de l’Ebre per al proper 30 de març entre Sant Jaume d’Enveja i 
Deltebre i, alhora, donar suport a altres iniciatives i mobilitzacions socials que comparteixin el 
mateix objectiu citat.  
 
Quart. Comunicar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al President del Govern de l’Estat, al Ministeri de Medi Ambient, a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a la resta de consells comarcals del territori català, als 
ajuntaments del Baix Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
PUNT 8è- Propostes d’urgència. 
 
No es presenta cap proposta d’urgència 
 
PUNT 9è- Informes de govern, si s’escau. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
PUNT 10è- Torn de control, precs i preguntes. 
 
No és produeix cap intervenció 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 14:20  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, 


