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Presentació
Iniciada aquesta nova legislatura i en virtut del Decret 1/2018, de 19 de maig,
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, organisme autònom
de caràcter administratiu de la Generalitat resta adscrit al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en conseqüència, tinc la satisfacció de
presidir aquesta institució que ha de vetllar per realitzar les accions i iniciatives
que contribueixin a aquest desenvolupament.
Aquest exercici 2017 l’hem de contextualitzar necessàriament dintre de les
dificultats financeres, polítiques i fins i tot jurídiques que han trasbalsat l’acció
política del Govern de la Generalitat i que finalment va desembocar en la
inversemblant aplicació de l’article 155 per part de les institucions estatals,
el cessament del govern legítim de Catalunya i fins i tot l’empresonament de
membres del govern.
Tot i això, l’IDECE ha continuat persistint en accions en pro del reequilibri
territorial, mitjançant els seus òrgans, que ha propiciat, en polítiques de
transports i mobilitat, millores substancials així com la constitució de la
Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre com a òrgan de consens territorial
de totes les polítiques de transport públic. La Taula està formada per
representants d’ajuntaments, dels quatre consells comarcals, l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la pròpia Generalitat.
En l’àmbit del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre, s’ha abordat
la creació i estudi del règim de funcionament de la Comissió de Seguiment del
Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, i s’han fet els
treballs necessaris per reformular el propi Consell Econòmic i Social i optimitzar
d’aquesta manera un òrgan totalment inoperatiu com és el Consell Assessor.
El Pla Estratègic ens ha de servir de guió de desenvolupament i en aquest sentit,
les relacions amb la Càtedra d’Economia Local i Regional de la Universitat
Rovira i Virgili s’han intensificat, i en aquesta línia el Fòrum del Talent, que
s’organitza cada any, evoluciona d’una forma molt satisfactòria.
En unes comarques de marcada vocació mediambiental, la defensa dels
hàbitats del riu i la seva compatibilització amb l’activitat turística i econòmica
ens han fet redoblar esforços per mantenir un riu en les millors condicions
possibles. Hem incrementat les feines de neteja d’algues i macròfits, hem
coordinat amb altres institucions i organismes la lluita contra el cargol poma, el
musclo zebrat i d’altres espècies invasores i hem donat suport a la campanya
pels sediments en protecció del nostre delta.
Tot plegat s’ha traduït en un increment important de l’activitat turística i
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econòmica al voltant de l’Ebre com reflecteixen les dades d’usuaris dels serveis
del riu i la participació en les accions de promoció dels nostres valors naturals,
amb una molt alta implicació amb els ajuntaments riberencs que, cada cop
més, viuen de cara al riu. Quant al projecte LIFE MIGRATOEBRE, ha estat
supervisat per les institucions europees i ha assolit una bona nota.
La resta del projecte ha avançat a bon ritme, gràcies a la implicació dels socis
membres, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Museu del
Ter, Fundació Catalunya La Pedrera, Parc Natural del Delta i als Departaments
d’Agricultura i de Territori i Sostenibilitat.
En una visió més particular, he de posar de manifest que en data 4 de juliol de
2017, l’IDECE ha traslladat la seva ubicació i ha passat a operar al nou edifici
de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, la qual cosa suposa un
estalvi important de despeses de funcionament. Aquest canvi, per contra, ha
tingut com a desenllaç la reducció d’un lloc de treball, que ha passat al servei
d’atenció a l’usuari al mateix edifici.
Cal ressaltar la vocació de l’IDECE de servir de ròtula entre els diferents agents
socials, econòmics i entre les administracions. En aquest sentit vull donar el
meu agraïment per la confiança rebuda, com també refermar el meu compromís
de cara a millorar la gestió en defensa d’aquest territori cada cop més valorat
des de l’exterior.

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
President de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre
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Introducció
Finalitat de l’IDECE

1.1

Finalitat de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és un organisme
autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, creat mitjançant Llei
12/1993, de 4 de novembre, modificada per Llei 4/1996, de 2 d’abril, i per
Llei 11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret legislatiu 1/2003,
de 8 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit
al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant Decret 277/2016, de
2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat
i constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les
comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l’Institut “han d’anar
encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes
d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”.
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1.2

Introducció
Funcions de l’IDECE

Funcions de l’IDECE
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té com a
funcions, entre d’altres, les següents:
•

•

•
•
•
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Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i
desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del
Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta i aquells que integrin
o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la
coordinació de totes les administracions actuants, a més de participar en
l’elaboració i l’avaluació del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.
Assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un
coneixement millor de la realitat i les perspectives de les comarques del
Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
Adoptar mesures d’impuls i fer el seguiment de les accions que
s’acordin.
Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de
la zona.
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1.3

Introducció
Estructura

Òrgans col·legiats
Consell Rector. Composició
President

Sr. Josep Rull i Andreu
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Vicepresident primer

Sr. Antonio Ferré i Llop
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vicepresident segon

Sr. Agustí Serra i Monté
Director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de
Territori i Sostenibilitat

Vocals en representació
dels grups parlamentaris

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Grup parlamentari de PDeCAT
Sr. Antoni Espanya i Forcadell
Grup parlamentari Socialistes
Sr. Joan Bertomeu i Bertomeu
Grup parlamentari Partit Popular de Catalunya
Sr. Joan Moisés i Reverté
Grup parlamentari Catalunya Sí que es Pot
Sr. Emilio Garabatos i Miquel
Grup parlamentari de Ciutadans

Vocals en representació de la
Generalitat

Sr. F. Xavier Pallarès i Povill
Delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre
Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Departament Empresa i Coneixement
Joan Ferran Grau i Verge
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sr. Antonio Suárez i Franquet
Departament de Territori i Sostenibilitat
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1.3

Introducció
Estructura

Vocals en representació dels
consells comarcals

Sr. Josep Felip Monclús i Benet
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. Maria José Beltrán i Piñol
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. M. Carmen Navarro i Balada
Consell Comarcal del Montsià
Sra. Teresa Esmel i Casanova
Consell Comarcal del Montsià
Sra. Gemma Carim i Gironés
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Jesús Benaiges i Borràs
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Carles Luz i Muñoz
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vocals en representació de la
societat civil

Sr. Enrique Alado i Aleixendri
En representació de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre
Sr. Wifredo Miró i Baiges
En representació de la Unió General de Treballadors a les Terres de l’Ebre

Secretari

Sr. Joan Martín Masdéu
Director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Consell Rector. Sessions convocades el 2017
Durant l’any 2017 es va convocar una (1) reunió del Consell Rector.

En el Consell Rector de data 8 de juny es varen tractar els següents punts:
•
•
•
•
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Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2016
Pla d’activitats any 2017
Informació sobre els ajuts de la Diputació de Tarragona
Informar dels suports atorgats a altres organismes públics
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Introducció
Estructura

Consell assessor
D’acord amb l’article 4 del Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre, el Consell Assessor és un dels òrgans col·legiats de
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. Òrgan de
caràcter consultiu.
En el Consell Assessor hi ha representades les parts interessades, públiques i
privades, de les comarques de l’Ebre.

Consell Assessor. Sessions convocades el 2017
No s’han convocat reunions durant l’any 2017
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Introducció
Estructura

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre
President

Representants de la Generalitat
de Catalunya

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Sr. Antoni Ferré i Llop
Vicepresident primer de l’IDECE
Sr. Antoni Suárez i Franquet
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. F. Xavier Pallarés i Povill
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Departament d’Empresa i Coneixement
Sra. Rosanna Fatsini i Bonilla
Departament de Treball, Afers Socials i Família

Associació Catalana de
Municipis i Comarques

Federació de Municipis de
Catalunya

Sr. Joaquim Ferràs i Prats
Sr. Gil Martí i Jové

Sra. Teresa Esmel i Casanova
Sr. Joan Castor Gonell i Agramunt

Sr. José Daniel Cortijo i Martínez
Representants Associació
d’Empresaris de les comarques
de l’Ebre

Sr. Emilio Castellà i Llorca
Sr. Juanjo Clua Viña
Sr. Santiago Roselló i Chavarria

Sr. Wifredo Miró i Baiges
Unió General de Treballadors
Representants de les
organitzacions sindicals

Sr. Valentí Marin i Rifà
Unió General de Treballadors
Sr. Josep Casadó i Escribà
Comissions Obreres
Sr. David Queralt i Soria
Unió Sindicat Obrera de Catalunya

Representants de les
organitzacions sindicals
agràries
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Sr. Hilari Curto i Camisón
Unió de Pagesos
Sr. Albert Castelló i Miró
ASAJA
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Introducció
Estructura

Representants de les
organitzacions de cooperatives
agràries

Sr. Jordi Casanova i Casanova
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Representants de les confraries
de pescadors

Sr. Josep Molina i Navarro

Secretaria

Sra. Maite Porta i Tarragó

Assisteix amb veu i sense vot

Sr. Joan Martín i Masdéu
Director de l’IDECE

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. Sessions convocades el 2017
Durant l’any 2017 es va convocar una (1) sessió:
Consell Econòmic i Social de data 18 de març de 2016. Es van tractar els següents punts:
•
•
•

Donar compte de les actuacions de l’IDECE per a l’exercici 2017.
Taula de Treball Pla Estratègic (PEEOTE).
Taula de Treball Mobilitat.
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1.4

Introducció
Organismes amb representació de l’IDECE

Organismes amb representació de
l’IDECE
L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta
participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten
les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.
Els organismes amb representació de l’IDECE són:

NOMENAMENT

REPRESENTANT
PER L’IDECE

IDECE

Conseller TES

Director

Consell Rector

IDECE

Consell Rector IDECE

Vicepresident

Consell de Marca

IDECE

Consell Rector IDECE

Director

CODE

Ple

Generalitat

Consell Rector IDECE
ratif. acord Govern

Director

Parc Natural del Delta
de l’Ebre

Junta Rectora

IDECE

Conseller TES

Director

IDECE

Membre de lliure
designació per part
de la Presidència de
la Comissió

Director

INSTITUCIÓ

ÒRGAN

Parc Natural dels
Ports

Junta Rectora

REPRESENTANT

Patronat Turisme
Terres de l’Ebre

Comissió Territorial
d’Urbanisme de
Terres de l’Ebre
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Comissió
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Introducció
Cessió de la sala de reunions de l’IDECE a tercers

1.5

Cessió de la sala de reunions de
l’IDECE a tercers
L’IDECE, en la seva línia de col·laboració vers les diferents entitats i organismes,
ha cedit fins al mes de juliol de 2017 (5/7/2017 l’IDECE es va traslladar a la
nova seu de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre. Plaça de Gerard
Vergés, 1 de Tortosa) la sala de reunions per a la realització de cursos, jornades
i reunions diverses sobre temes d’interès del territori. Les entitats i organismes
són:
---

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
Reunions, mensuals, de coordinació amb el cap dels serveis territorials.
Servei Territorial de Transport de Tarragona. Comissió del Taxi.
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1.6

Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

Memòria de la gestió econòmica
de l’IDECE 2017
Pressupost d’ingressos
La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, aprovà els pressupostos per l’exercici a l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre per un import de
1.628.206,53€.

Pel que fa al pressupost de despeses, aquestes es troben equilibrades
amb el pressupost d’ingressos, i la distribució de les despeses per capítols
pot apreciar-se en el quadre següent.
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

Pel que fa a l’estat d’execució del pressupost de despeses, aquest s’ha
tancat amb una execució global del 70,48 %, el motiu ha estat que l’obra
més important que s’havia d’executar del projecte LIFE MIGRATOEBRE,
inclosa al capítol 6, s’executarà durant l’exercici 2019, ja que l’any 2017 i
durant el 2018 no s’han pogut executar les obres projectades per motius
de les autoritzacions i els permisos dels organismes competents.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2017

19

1.7

Introducció
Personal

Personal de l’IDECE
L’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE fins al 30 de juny de 2017 la conforma la següent
relació de personal:
Personal

Nivell

Serveis

Funcionari (1)

C

Administratiu

Funcionari (2)

A

Director i Tècnic

Laboral

D

Control d’obres

(1)

(*) A partir de l’1 de juliol de 2017 la persona que ocupa el lloc de funcionari nivell C passa a estar
adscrita al Departament de Vicepresidència per a desenvolupar tasques a l’OAC a la nova seu de la
Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, plaça de Gerard Vergés, 1 de Tortosa. A partir d’aquesta
data l’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE la conforma la següent relació de personal:
Personal

Nivell

Serveis

Funcionari (2)

A

Director i Tècnic

Laboral

D

Control d’obres

20

(1)
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2
Objectius
2.1. Objectius de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre (IDECE)

2.1

Objectius

Objectius
Dins dels objectius marcats i assolits per l’IDECE durant l’any 2017 cal
enumerar:
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•

Aprofundiment en la realitat del territori amb l’organització de jornades.

•

Participació en actes d’incidència a les Terres de l’Ebre.

•

Continuació amb el desplegament per al manteniment de la via navegable
per estabilitzar i millorar el canal navegable i assolir, així, que l’oferta turística
es consolidi any rere any.

•

Suport a les activitats realitzades al riu Ebre.

•

Suport a iniciatives procedents del territori amb una projecció més enllà de
les Terres de l’Ebre.

•

Pla Estratègic per al Desenvolupament Econòmic de les Terres de l’Ebre.

•

Projecte LIFE MIGRATOEBRE.

•

Foment i promoció turística.

•

Col·laboració en el seguiment del Pla Director Urbanístic de les
Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l’Ebre.

•

Taula Formacions Polítiques amb la Plataforma Transports Dignes.

•

Seguiment d’Infraestructures previstes al PTPTE. Corredor del Mediterrani.
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3.1
Actuacions i activitats
realitzades
3.1. Actuacions i activitats realitzades
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3.1

Actuacions i activitats realitzades

Actuacions i activitats realitzades
03.01.2017
El Conseller Rull visita els treballs
d’emergència realitzats per l’Ajuntament
a l’accés al Fangar
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha visitat avui, acompanyat
de l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, les zones del litoral d’aquest municipi més
malmeses pel temporal dels passats 19 i 20 de desembre, en el tram entre la
platja de la Marquesa, la bassa de l’Arena i la platja de Riumar.
L’Ajuntament de Deltebre ha finalitzat avui les obres d’emergència que va
posar en marxa després del temporal.
Precisament, el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de
Deltebre i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van presentar a principis
de desembre un projecte conjunt, en què també participen altres agents del
territori, per disminuir el retrocés de la línia de la costa al Delta de l’Ebre. El
pressupost és de 2,5 milions d’euros, el 60% del qual s’ha sol·licitat a Europa
a través del Projecte LIFE. La convocatòria del LIFE Coastplan s’ha de resoldre
en els propers mesos.
El pla preveu, entre d’altres, actuar en un espai de platja pilot, que posteriorment
es pot ampliar, del terme municipal de Deltebre, on els efectes de l’erosió
són molt visibles Així, es plantegen diverses actuacions per disminuir l’erosió
costanera; millorar la qualitat ecològica dels hàbitats naturals; augmentar la
resiliència a l’increment del nivell del mar i als episodis d’inundació marina, i
assegurar la sostenibilitat de l’aqüicultura i l’ecoturisme. En cas de rebre el
finançament europeu, el projecte començaria l’octubre de 2017 i finalitzaria,
com a molt tard, el desembre de 2021. Si finalment no s’aconseguís aquesta
aportació de la UE, el conseller Rull es va comprometre a tirar-lo endavant
igualment.
(Font: Ajuntament de Deltebre)
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3.1

Actuacions i activitats realitzades

05.01.2017
Més trens Euromed s’aturaran a l’Aldea
els caps de setmana

A partir de la setmana vinent els dissabtes i diumenges més trens Euromed
s’aturaran a l’estació de l’Aldea de manera que quedaran garantides les vuit
freqüències diàries entre aquesta ciutat del Baix Ebre i Barcelona. Les noves
freqüències són tres anades a Barcelona i dues tornades els dissabtes i dues
anades el diumenge. En aquests gairebé dos mesos de funcionament, 3.646
persones han viatjat amb Euromed entre l’Aldea i Barcelona.
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en marxa aquest servei,
històricament reivindicat pel territori, el 12 de novembre passat amb vuit
freqüències de dilluns a divendres, tres els dissabtes i sis els diumenges. Ara el
servei es reforça amb la incorporació de la resta de trens els caps de setmana
amb l’objectiu que cada dia hi hagi quatre trens de pujada i quatre de baixada.
El preu del bitllet senzill entre l’Aldea i Barcelona és de 12 euros, el mateix que
el dels trens de Regionals. Al llarg del mes de gener es concretarà la data a
partir de la qual es podrà comprar també el bitllet entre l’Aldea i Tarragona,
també a preu de Regional, que serà de 7 euros. La resta de condicions d’accés
són les mateixes que les actualment establertes en els Euromed. El temps de
trajecte del recorregut entre l’Aldea i Barcelona és d’1 hora i 40 minuts, i amb
Tarragona, de 40 minuts.
Com a complement a la millora de l’oferta ferroviària, el Departament de Territori
i Sostenibilitat també va millorar la tarifa del transport públic per carretera. El
preu dels abonaments de 10 viatges dels autobusos que cobreixen el trajecte
entre Tortosa i Barcelona i entre Tortosa i Tarragona es van equiparar als preus
del tren. El viatge fins a Barcelona, que amb la T-10 sortia a 9,50 euros, costa
ara 8,50, i el preu del trajecte amb bus fins a Tarragona, va passar de 6 a 5
euros.
horaris: http://rodalies.gencat.cat/ca/actualitat/Parada-trens-Euromed
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06.01.2017
Adif executa obres de millora de la R15
ADIF iniciarà la nit de dilluns, 9 de gener, una nova fase del conjunt d’obres
per a la modernització de la infraestructura a la línia d’ample convencional
Barcelona-Móra la Nova-Saragossa.
L’objectiu d’aquestes actuacions és optimitzar l’estat i els paràmetres de les
instal·lacions ferroviàries per augmentar els seus nivells de seguretat, fiabilitat,
eficàcia, qualitat, disponibilitat, regularitat de les circulacions i eficiència de
l’explotació, a més de reduir la probabilitat d’incidències que puguin alterar el
trànsit ferroviari.
Aquests treballs formen part d’un pla de millora d’aquesta línia iniciat al
setembre de 2014 i que s’està desenvolupant en diverses fases, mitjançant
diferents actuacions, tant de millora com de manteniment preventiu i correctiu.
A més, s’emmarquen en el compromís manifestat pel Ministeri de Foment per a,
a través de diversos contractes, modernitzar la infraestructura i les instal·lacions
ferroviàries en aquesta línia, suprimir limitacions temporals de velocitat i millorar
la qualitat i fiabilitat de l’explotació, amb el consegüent benefici per als usuaris
i la reducció dels temps de viatge.
Entre altres operacions d’aquesta nova fase, figura la substitució del carril
en diversos punts dels trajectes Riba-roja-Flix, Marçà-Pradell i RiudecanyesReus, així com la renovació de travesses entre Borges del Camp i Reus. A
més, s’executarà el tractament de trinxeres en 5 punts del tram Ascó-Móra la
Nova amb l’objectiu d’evitar despreniments. En aquest últim trajecte també es
culminaran els treballs de condicionament.Altres operacions en infraestructura
i via consistiran en la substitució de desviaments o canvis d’agulla a les
estacions de Flix i Ascó, i el tractament d’aquests aparells a Móra la Nova,
Marçà, Riudecanyes i Les Borges del Camp, així com treballs de renovació en
dos túnels.
D’altra banda, es realitzaran operacions de manteniment preventiu, la
substitució del fil de contacte, la millora de les proteccions i altres actuacions
en el sistema d’electrificació en els trams Faió-Reus i Móra la Nova-Reus.
Finalment, s’actuarà en les instal·lacions de seguretat i comunicacions
mitjançant la reposició d’aquests sistemes afectats per un despreniment en
una trinxera entre Riba-roja d’Ebre i Flix, l’estesa de fibra òptica entre Móra la
Nova i Reus i el manteniment de les instal·lacions de protecció civil al túnel de
l’Argentera.
De la mateixa manera que en les fases anteriors i amb l’objectiu de reduir les
afeccions al trànsit ferroviari, ADIF ha planificat l’execució d’aquests treballs,
previstos fins a final d’any, en horari nocturn, evitant així alteracions en els
serveis de viatgers.
Font: ADIF
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12.01.2017
Inauguració de l’exposició Life
Migratoebre a Flix
El dijous 12 de gener, a quarts de set de la tarda i a la Sala Don Ventura de
Flix s’ha dut a terme l’acte d’inauguració de l’exposició LIFE MIGRATOEBRE,
amb la presència de l’alcalde de la vila Sr. Marc Mur i del director dels SSTT
de Territori Sr. Antoni Suárez. L’exposició romandrà fins al proper 25 de gener.

13.01.17
Catalunya i València denuncien els nous
retards en el Corredor Mediterrani
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el secretari autonòmic
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori del Govern valencià,
Josep Vicent Boira, s’han reunit avui a Barcelona per tractar sobre l’estat del
Corredor Mediterrani. Tots dos han denunciat un nou retard en l’execució de
les obres i han reclamat que el coordinador del Corredor sigui una persona
consensuada amb els territoris per on passa aquesta infraestructura.

17.01.17
Consell de direccio del govern a les Terres
de l’Ebre
El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presidit aquest
matí el primer Consell de Direcció d’aquest 2017, durant el qual han valorat la
situació en què es troben actualment els braus de l’Illa dels bous al riu Ebre.
En aquest sentit, el delegat del Govern ha concretat que de moment no
s’actuarà sobre els braus salvatges que viuen a l’Illa dels bous del riu Ebre a
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l’espera de nous informes, després que les primeres conclusions dels treballs
tècnics dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, recomanessin el sacrifici d’aproximadament la meitat dels
exemplars en pitjor estat de salut.
D’altra banda, en aquest Consell de Direcció també s’ha valorat la jornada
sobre Governslocals.cat que es va dur a terme el passat 13 de gener i fou
presidia per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
Meritxell Borràs, amb la participació de la major part de representants de les
administracions municipalistes de les Terres de l’Ebre.
Finalment, el delegat del Govern també ha avançat que després dels acords
entre la Generalitat i Renfe confia que en breu, “un cop solucionat per ADIF els
temes tècnics per la venda de bitllets”, la disponibilitat de l’Euromed AldeaTarragona sigui un realitat.

18.01.17
Nova App que recollira les incidències que
denunciïn els usuaris de rodalies Renfe
La Generalitat llança la nova app de Consum on es recolliran les incidències
que denunciïn els usuaris de Rodalies de Catalunya.
• L’objectiu d’aquesta iniciativa és identificar els incompliments en el servei i
poder defensar amb més força els drets dels usuaris.
• L’aplicació mòbil és InfoConsum i està disponible per a sistemes operatius
Android i iOS. El conseller de Territori i Sostenibilitat (TES), Josep Rull, i
el titular d’Empresa i Ocupació, Jordi Baiget, han presentat avui una nova
aplicació mòbil de consum que inclou un espai específic per recollir les
incidències que pateixen els usuaris de Rodalies de Catalunya. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és identificar millor les incidències que es produeixen
en el servei i poder defensar amb més força els drets dels usuaris. L’apli
InfoConsum, del Departament d’Empresa i Ocupació, és per a dispositius
mòbils (smartphones i tablets) i està disponible per a sistemes operatius
Android i iOS
Per a Rull, l’app “és un mecanisme més clar i diàfan que ens permet treballar
millor amb un doble objectiu: l’empara dels drets dels ciutadans i la millora
del servei de Rodalies”. El conseller de Territori ha reconegut que la capacitat
del Departament de TES per poder actuar defensant els drets dels usuaris i
en contra dels responsables de les incidències “és molt limitada perquè tenim
un traspàs amb moltes limitacions: Som titulars d’un servei però no tenim el
control dels trens, ni de les vies, ni de les catenàries per un traspàs incomplert
i incomplet”. “Amb aquesta col·laboració amb l’Agència Catalana del Consum
volem que la Generalitat actuï globalment en relació amb Rodalies”, ha exposat.
Rull ha insistit que amb un traspàs íntegre “tindríem més capacitat de gestionar
millor les incidències”.
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24.01.17
3a. Reunió del Comitè Científic Assessor
del projecte LIFE MIGRATOEBRE
Comitè coordinat per l’IDECE a celebrar els propers dies 23 (dilluns) i 24
(dimarts) de gener al Centre d’Aqüicultura de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita
(Delta de l’Ebre) i previst per establir un marc de cooperació conjunt entre les
administracions implicades en relació a la possible reintroducció de l’esturió
europeu en el tram final de l’Ebre. Ens han acompanyat:
• Gilles Adam, Cap de Servei de la DREAL-Aquitaine (França).
• Éric Rochard, IRSTEA Bordeaux (França).
• Casa-Laure Acolas, IRSTEA Bordeaux (França).
• Vanessa Lauronce, MIGADO, Association pour la Restauration et la gestió
donis poissons migrateurs du basin de la Garonne et la Dordogne (França).
• Ricard Casanovas, Cap de Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals,
DTES, Generalitat de Catalunya.
• Josep Piqué, Tècnic del MAGRAMA
A més, s’ha dut a terme la presentació sobre l’estat actual dels projectes de
dispositius de pas per a peixos associats al projecte LIFE MIGRATOEBRE, la
nova exposició sobre els peixos migratoris de l’Ebre, s’ha visitat l’aquarium
d’esturions de l’Ecomuseu del Delta de l’Ebre i els tancs de l’IRTA preparats
per l’esturió europeu, les càmeres de vídeo per al monitoratge de peixos
en les rescloses de navegació de l’Assut de Xerta, i s’ha fet una brillant
presentació dels estudis recents sobre estat ecològic del tram final de l’Ebre i
de disponibilitat d’hàbitat i estat de les poblacions de peixos, a càrrec de Marc
Ordeix, Enric Gisbert i Nati Franch.

28.01.2017
Jornada “El passat com a futur. El
patrimoni cultural com a factor de
desenvolupament al territori”
Al Museu de Tortosa, organitzat pel col·lectiu Grup 2027 i per la Càtedra
d’Economia Local i Regional de la URV.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2017

29

3.1

Actuacions i activitats realitzades

02.02.2017
Reunió amb la junta de govern de l’AECE
El director de l’IDECE es reuneix amb la Junta de Govern de l’Associació
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre. Aquesta reunió, a instàncies del
President de AECE Sr. Cortijo ha servit per exposar les funcions i organització
de l’IDECE i els projectes endegats. Per la seva part, l’AECE ha mostra la seva
predisposició a col·laborar amb l’IDECE, al qual han considerat com l’eina clau
per desenvolupar el Pla Estratègic, com a institució que aglutina els sectors
institucionals, polítics i socials de les nostres comarques.

03.02.2017
Priorització de les actuacions ferroviàries
del Corredor Mediterrani Barcelona, 3 de
febrer de 2017
Actuacions en execució
Cal finalitzar-les 2017-2018
Les actuacions infraestructurals de les quals cal disposar amb més urgència
són les corresponents a obres iniciades o adjudicades. Són les que representen
un major consens:
• Nou corredor de doble via Vandellòs – Tarragona
• Implantació ample estàndard europeu Vila- seca – Castellbisbal
• Estació de la Sagrera
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07.02.2017
Reunió amb responsables del
departament
Preparació d’expedients d’obres a l’assut de Xerta

09.02.2017
Reunió de la comissió d’urbanisme
14.02.2017
Visita a les instal·lacions de CNR al Roine
Els responsables tècnics del projecte LIFE MIGRATOEBRE han visitat durant
dos dies les instal·lacions per a passos de peixos i rescloses de navegació al
Roine. És el primer pas per a la reformulació del projecte LIFE a Xerta.
Amb la visita s’han obtingut dades i models a seguir per garantir la connectivitat
fluvial dels peixos migradors, els sistemes constructius dels passos de peixos,
alternatius al projecte presentat per l’assut de Xerta, i els mecanismes de
control de la navegació fluvial amb els sistemes de rescloses.
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17.02.2017
Inici d’accions per al trasllat de l’arxiu de
l’IDECE
Ja s’han iniciat les accions per traslladar l’arxiu de l’IDECE a les dependències
del nou edifici de la Generalitat a Tortosa.

21.02.2017
Consell de direcció a les TTE
Reunió del Consell de Direcció a la delegació de les Terres de l’Ebre per
coordinar l’acció de govern.

22.02.17
L’IDECE col·labora i participa en el
festival internacional de cinema turístic
Es presenta el vídeo del projecte LIFE MIGRATOEBRE, dintre la competició de
Comunicació Corporativa.
Es farà del 31 de maig al 3 de juny 2017 al Teatre Auditori Felip Pedrell. Aplegarà
tres competicions:
• COMUNICACIÓ TURÍSTICA, destinada a produccions audiovisuals de
promoció turística.
• DOCUMENTALS, dedicada a l’exploració de la realitat i la promoció de
l’experiència del viatge, posant especial èmfasi en el respecte pel medi
ambient i la biodiversitat.
• COMUNICACIÓ CORPORATIVA, dedicada a les peces comunicatives
sorgides d’organitzacions (institucions, ONG, empreses) que tracten
temàtiques relacionades.
Paral·lelament al festival se celebrarà terres LAB, Simposi Internacional de
Destinació Turística i Audiovisual. Aquesta plataforma neix amb l’objectiu
d’exposar i dialogar al voltant de les tendències més innovadores en la
comunicació de l’experiència turística. El simposi, que compta amb la
col·laboració de la Universitat de Barcelona (UB), la Université Paris 1 PanthéonSorbonne i el Campus Terres de l’Ebre de la URV, estarà dirigit pel professor de
la UB Jordi Tresserras.
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23.02.2017
Jornada de treball i validació del III Pla
d’Acció de la carta europea del turisme
sostenible
L’IDECE es fa càrrec de noves mesures en línies de mobilitat.

28.02.2017
Reunió amb Comunitats de Regants
projecte Assut de Xerta
28.02.2017
Reunió amb responsables d’Endesa
tema comportes presa de Flix per al LIFE
MIGRATOEBRE
La reunió s’ha mantingut a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, amb l’Alcalde Sr.
Antoni Suárez i els responsables tècnics i de patrimoni d’ENEL.
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06.03.2017
Reunió amb responsables del
departament de territori. Obres a
executar
S’inicia l’expedient de contractació per a les obres de construcció de la rampa
per a peixos a l’assut d’Ascó, dintre del programa LIFE MIGRATOEBRE, un
cop obtinguda l’autorització de la CHE.

06.03.2017
Reunió amb els tècnics responsables de
les obres del projecte Life
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07.03.17
Reunió amb l’ajuntament de Benifallet per
ultimar els detalls de la piraguada 2017
Data 2 de juliol de 2017. Entre Miravet i Benifallet
La reunió ha servit per fixar amb l’ajuntament les zones d’aparcament i la
logística derivada de l’elevada previsió d’assistència a la prova.
Aquesta s’ha previst per al diumenge 2 de juliol de 2017, entre Miravet i
Benifallet, l’anomenat pas de Barrufemes.
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10.03.17
Exposició itinerant a Móra d’Ebre
Des del divendres 10 de març i fins al diumenge 2 d’abril, l‘exposició itinerant
sobre el riu i el projecte LIFE MIGRATOEBRE estarà a la sala del Teatre La
Llanterna de Móra d’Ebre.
S’espera la visita de les escoles del municipi perquè els estudiants coneguin
millor les problemàtiques que pateix el seu riu i les solucions que aporta el
projecte LIFE MIGRATOEBRE.

15.03.2017
Presentació de l’Ateneu Cooperatiu de
les Terres de l’Ebre
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15.03.2017
Reunió del Consell de Direcció de les
TTE sobre el trasllat al nou edifici
S’ha informat dels canvis organitzatius i d’atenció al ciutadà amb la posada en
funcionament del nou edifici de la Generalitat.

Fotografia: Joan Revillas

17.03.2017
Reunió amb l’ACA i agents implicats en
el pas per a peixos de l’Assut de Xerta
Es presenta el projecte alternatiu per a superar les diferències amb els regants,
hidroelèctrica i la Confederación Hidrogràfica del Ebro.

21.03.17
Visita de les autoritats de la Comissió
Europea per valorar les actuacions
projecte LIFE
Els dies 21 i 22 de març de 2017 ens ha visitat La Comissió Europea per veure
i valorar l’avanç de les accions del projecte LIFE MIGRATOEBRE.
Assistents:
• Comissió Europea (Dorte Pardo López)
• IDECE (Joan Martín, Juan Carlos Alemany, Maite Porta)
• CERM (Marc Ordeix, Núria Sellarès, Mireia Aguilera, Lídia Munmany)
• Fundació Catalunya – La Pedrera (Mariano Cebolla, Gemma Monclús)
• IRTA (Karl Andree, Àlex Ubach)
• GENCAT (Lluís Balaguer) DTES (Francesc Vidal, Nati Franch) i DG Pesca
(Jesús Gómez)
• NEEMO (José Álvarez)
• Rosa Padern
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Revisió tècnica:
a) Visita al riu Ebre a Flix. L’IDECE està pendent d’una reunió amb ENDESA per
a la instal·lació de càmeres i la gestió de les rescloses. En principi, ENDESA
sembla que hi estaria d’acord sempre i quan la gestió de les rescloses sigui
per al pas de peixos i no per al pas d’embarcacions. Dorte Pardo veu bé les
accions que se li expliquen.
b) Rampa d’Ascó. L’obra per a fer la rampa està a punt de ser licitada i la
construcció es faria en els mesos de juny-juliol 2017 per temes de cabal. Dorte
Pardo veu bé les accions que se li expliquen.
c) Exposició del projecte LIFE MIGRATOEBRE – L’exposició agrada molt a
Dorte Pardo. Esmenta el tema que tot el material estigui només en català com
un tema a millorar.
d) Ascensor de peixos de Xerta – Dorte Pardo es compromet a pressionar la
CHE i al Ministeri en nom de la Comissió Europea per desencallar els permisos.
Enviarà de manera immediata una carta demanant explicacions a la CHE i si
aquesta carta no té resposta abans de finals d’abril tractarà directament el
tema amb el ministeri en la reunió que té prevista durant el mes de maig a
Madrid. Es compromet a emprendre totes les accions necessàries per part de
la Comissió Europea per tal de desencallar el tema de l’ascensor. Per la seva
part, demana a l’IDECE que sol·liciti una pròrroga com més llarga millor per a
poder tirar endavant el projecte en els propers anys.
e) Visita a l’IRTA .Instal·lacions per als esturions– Dorte Pardo veu bé les
accions que se li expliquen sobre el tema dels esturions.
f) Visita a l’Eco-Museu - A Dorte Pardo li semblen molt bé, en general, totes les
mesures de comunicació i disseminació del projecte.
S’ha pogut visitar i veure els punts on s’han de fer els passos per a peixos a
l’Ebre (la resclosa de Flix, l’assut d’Ascó, l’assut i resclosa de Xerta), l’exposició
itinerant sobre l’Ebre i el projecte LIFE MIGRATOEBRE a Móra d’Ebre, les
instal·lacions de l’IRTA on s’acolliran els esturions europeus, els aquaris de
l’Ecomuseu on hi ha informació sobre els esturions i el projecte i, finalment, ha
realitzat una mostra de pesca elèctrica amb marcatge de peixos per als seus
seguiments.
Amb tot, la Comissió ens encoratja a prorrogar el projecte per aconseguir els
objectius de connectivitat del riu i per als peixos migradors.
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22.03.2017
Presentació del LIFE MIGRATOEBRE al II
Congrés català de l’aigua
La presentació a càrrec d’en Miquel Rafa, de la Fundació Catalunya la Pedrera
va tenir lloc al CosmoCaixa.

23.03.17
Sessió de la Comissió d’Urbanisme a
Gandesa
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat
definitivament el projecte per convertir l’antic Mas de Catxina, ubicat a Deltebre,
en un petit establiment hoteler.
La masia, que se situa a l’encreuament de les carreteres TV-3454 i T-340, està
formada per un mas principal, de planta baixa i planta primera, i un magatzem
annex, vinculat a l’antiga explotació agrícola de la finca.
El projecte preveu rehabilitar tot el conjunt edificat conservant els murs
principals i les bigues de fusta, en aquest cas, sempre que sigui possible.
Es reforçarà el forjat i es restauraran les façanes sud i oest, mentre que a la
resta de les façanes es practicaran noves obertures verticals. La planta baixa
tindrà vidres per donar transparència i continuïtat entre la sala d’estar interior
i l’exterior. Pel que fa a la distribució, a la planta baixa se situarà l’accés a
l’hotel, recepció, la cafeteria-restaurant, cuina, magatzem, rebost, bany i una
habitació. A la planta primera s’habilitaran unes altres vuit habitacions, mentre
que el cos auxiliar acollirà una suite.
La Comissió ha valorat que la proposta respecta l’edificació existent, mantenint
les característiques de la tipologia originària d’un mas, i incorpora mesures per
garantir la integració del nou hotel en l’entorn.
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24.03.2017
Reunió amb els responsables de la
Mancomunitat de la Taula del Sénia
El director de l’IDECE s’ha reunit amb la gerent de la Mancomunitat Sra.
M. Teresa Adell i l’assessor Sr. Jaume Antich per tal de programar accions
conjuntes entre ambdós ens. La protecció de les Oliveres Singulars, el
patrimoni natural i accions per dinamitzar turísticament i econòmica el territori
han estat els punts de trobada.

24.03.2017
Conferència de Federico Mayor Zaragoza
Parc Natural dels Ports
Conferència de Federico Mayor Zaragoza sobre els espais naturals protegits
a la Cambra de Comerç de Tortosa. La conferència és un dels actes de
celebració dels 15 anys del Parc Natural dels Ports.
Els Ports van ser declarats parc natural el 21 de juny de 2001, així que l’any
passat va complir 15 anys. Per celebrar-ho va organitzar un seguit d’actes a
cada un dels nou pobles que l’integren: Tortosa, Roquetes, Alfara de Carles,
Paüls, La Sénia, Mas de Barberans, Arnes, Prat de Comte i Horta de Sant
Joan, repartits entre el maig de 2016 i el juny de 2017.
El President del Parc, Juanjo Malràs ha presentat l’acte amb una avaluació
d’aquests 15 anys.

27.03.2017.
Reunió dels Membres de la Taula de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre per
al preacord de creació de la Taula de
Mobilitat
Se signa un acord de creació entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,
els 4 consells comarcals, els ajuntaments de Tortosa i Amposta i l’IDECE. Els
respectius ens han de ratificar-ho si s’escau.
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30.03.2017
L’IDECE realitzarà accions en ordre a
l’actualització de l’inventari d’oliveres
singulars
L’IDECE assumeix l’encàrrec del departament i Polítiques Ambientals per tal
d’avaluar els criteris de protecció de les Oliveres Singulars de les Terres de
l’Ebre.

31.03.17
Jornada de riscos laborals del
departament de territori i sostenibilitat
Els responsables de les unitats del departament de Territori i Sostenibilitat
reben unes càpsules de formació en la prevenció de riscos laborals a càrrec
del servei de Prevenció del Departament.

31.03.2017
Oberta la 6a Edició dels premis IDECE
PREMIS IDECE PER A FOMENTAR LA PROJECCIÓ DE LES TERRES DE
L’EBRE. Adreçat als estudiants que cursin batxillerat i cicles formatius de grau
superior.
Teniu al baner de la dreta al web IDECE.CAT tota la informació, bases, terminis
de presentació i import dels premis. El termini finalitza el 31 de maig de 2017.
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01.04.17
Inauguració de l’exposició de
Miquel Paton “Formes d’un Anhel”
AL MUSEU DE TORTOSA, FINS AL 21 DE MAIG DE 2017
L’IDECE ha col·laborat en l’exposició de l’artista rapitenc Miquel Paton
“Formes d’un anhel”. La comissària de l’exposició Núria Gil ha destacat la
dimensionalitat de l’exposició i el fet que l’autor hagi fet les obres tenint en
compte l’espai on es visualitzarien. La regidora de Cultura de Tortosa, Dolors
Queralt, assenyalava que exposicions com la de Paton posaven de manifest
que el Museu de Tortosa és un equipament de primer nivell.

05.04.17
Presentació Index clima empresarial
Durant el segon semestre de 2016 la producció ha augmentat, gairebé de
forma idèntica a la del primer semestre, la qual cosa vol dir que el 2016 ha
estat un any estable i de creixement moderat. Així ho estableixen les dades del
quart Índex del Clima Empresarial de les Terres de l’Ebre.
L’increment no ha estat igual en tots els sectors, si bé és positiu en tots
ells, menys el del turisme, el que s’explica pel factor estacionalitat, però les
previsions de cara al segon semestre són positives. El sector que recull un
major creixement de la producció és el de la construcció, seguit del primari i el
de serveis. Per al proper semestre els empresaris preveuen un major increment,
en tots els sectors. Respecte a l’ocupació, el segon semestre de 2016 ha
tingut un comportament totalment estable i més del 60% de les empreses
han mantingut l’estabilitat en les plantilles i només un petit percentatge declara
lleugers increments situats sobretot en la construcció, serveis i sector primari,
mentre que la indústria i el turisme han perdut força laboral aquest darrer
semestre.
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06.04.2017
Preparació campanya de navegabilitat
Dijous sant, 13 d’abril hi ha previst l’inici de la campanya de navegació 2017.
L’empresa adjudicatària del servei de manteniment i l’IDECE ultimen els detalls
per a l’imminent campanya de navegació, marcada per les mesures contra la
plaga del caragol poma. El servei comptarà enguany amb nous equipaments i
una millor programació i racionalització dels serveis.

07.04.2017
Oberta la inscripció per a la 5a
Caminada Popular IDECE
La 5a Caminada Popular IDECE es farà el proper 14 de maig de 2017. A les
8.30h acreditacions al costat del camp de futbol de Benifallet i us portaran en
bus fins al balneari, per començar la Caminada a les 10.00h. La caminada surt
del balneari de Cardó i arriba a Benifallet.
Al baner de la dreta teniu les dades i la informació necessària per a les
inscripcions.

10.04.2017
Inici de campanya 2017 de navegabilitat
a l’Ebre
Període de la campanya 2017. Del 13 d’abril fins a l’1 de novembre
Atenció Nota Urgent! Per a la present campanya de navegació 2017 les
embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt la resclosa de Xerta
necessiten el certificat de descontaminació del caragol poma. Telèfon contacte:
673 102 097. Lloc desinfecció: embarcador antic Club de Rem de Tortosa.
La navegació restarà interrompuda quan hi hagi cabals inferiors a 78 m3/s i
superiors a 800 m3/s.
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11.04.17
Reunió de la Comissió de sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre
PUNTS PRINCIPALS DE L’ORDRE DEL DIA:
1. SITUACIÓ AMBIENTAL I ECONÒMICA DEL PANTÀ DE FLIX
2. LA REGRESSIÓ DEL DELTA I L’APORTACIÓ DE SEDIMENTS
3. EL PLA DE GESTIÓ DE CONCA A CATALUNYA
4. EL PROJECTE D’ABASTAMENT D’AIGUA A MUNICIPIS DE LA CONCA DE
L’EBRE

13.04.2017
Reunió amb la comunitat general de
regants per fixar els criteris de control
en la lluita contra el cargol poma via
navegació i pas de la resclosa de Xerta.
Fruit d’aquesta reunió, on hi eren presents també tècnics del Departament
d’Agricultura, es fixa el següent protocol d’actuació:
Proposta de Protocol d’actuacions per al control i desinfecció de les
embarcacions per a la temporada de navegació 2017 i següents, i justificació
documental.
El sistema a seguir és el previst en l’acord adoptat per Junta de Govern de la
pròpia Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre en data
20 de setembre de 2016. Seguint aquest criteri,
RESTA PROHIBIT LÚS DE LA RESCLOSA A AQUELLES EMBARCACIONS
QUE NO ES TROBIN EN QUALSEVOL DELS SUPÒSITS SEGÜENTS:
1r. Embarcacions afectes al servei de manteniment de la navegabilitat del riu
prestat per l’IDECE. Puntualment es donarà compte sobre les actuacions
relatives a la seva desinfecció.
2n. Embarcacions que facin en trajecte sentit desembocadura, ja que aquestes
no provenen de zones amb risc de presència de caragol poma, en els termes
emprats per la pròpia CHE, que és l’administració que dona les autoritzacions
per navegar.
3r. Embarcacions que facin el recorregut riu amunt i acrediten, mitjançant un
certificat emès pel propi IDECE, seguint el model aprovat per l’ACA, que han
estat objecte de control de cargol poma en el seu cas. S’adjunta annex amb
model.
Només per a aquest tercer supòsit, el protocol a seguir serà el següent:
Les embarcacions que vulguin fer ús de la resclosa per navegar riu amunt
hauran d’avisar al núm. de telèfon 673102097 –servei de manteniment de la
via navegable– de dilluns a diumenge de les 10.00 fins a les 17.00 hores.
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El servei de control de cargol poma, serà realitzat pels tècnics de l’empresa
afecta al servei de manteniment de la navegabilitat, a l’embarcador situat a
l’alçada del Club de Rem de Tortosa, entre el pont del Mil•lenari i el pont de
l’antiga via del tren.
Els tècnics de l’empresa de manteniment de la navegabilitat extrauran
mitjançant un remolc l’embarcació per supervisar l’estat del casc, obra morta,
motor, suport motor i hèlix, cadena d’àncora i àncora, caps d’amarratge,
defenses d’amarratge, sentina i balous, als efectes d’emetre el certificat.
Els tècnics de l’empresa de manteniment de la navegabilitat faran una fotografia
de l’embarcació fora del aigua on se’n vegi la matrícula. Aquesta fotografia es
farà arribar per via telemàtica al telèfon o al correu electrònic que la Comunitat
General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre estableixi.
Un cop realitzat aquest control s’emetrà un certificat segons model que
s’adjunta revisat i aprovat per ACA. Aquest certificat tindrà una validesa màxima
de cinc hores a partir de la seva emissió i no tindrà validesa si manqués la
signatura del certificant i/o el segell de l’empresa.
Aquest document serà imprescindible per utilitzar el servei de la resclosa de
Xerta per a navegar aigües amunt de Tortosa.
Model certificat
CERTIFICAT D’INSPECCIÓ OCULAR EMBARCACIONS
Sr._________________________ amb DNI/NIF_____________________
CERTIFICA:
Quan són les_________ del dia ______________________a l’embarcador
situat a l’alçada del Club de Rem entre el pont del mil•lenari i el pont
de l’antiga via del tren a Tortosa, es procedeix a fer la inspecció ocular
de l’embarcació matrícula__________________________, propietat de
________________________ per a comprovar i observar la presència de
possibles postes o adults de caragol poma.
La inspecció es du a terme a les següents parts de l’embarcació:
Es detecten postes
S/N
Obra morta		

No es detecten postes

Està nét de macròfits

		

Motor, suport motor i hèlix					
Cadena d’àncora i àncora					
Caps d’amarratge					
Defenses d’amarratge					
Sentina					
Balous					
Resultat de la inspecció Positiu:............		
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Aquest certificat expira i perd tota validesa a les cinc hores de la data i hora
consignades a l’encapçalament.
I per a què consti i tingui els efectes oportuns signo aquest document per
tal de donar compliment a la Resolució de la Confederación Hidrográfica del
Ebro d’autorització de treballs de manteniment de la via navegable.
Tortosa, _____de _______________ de 2017
Firma del certificant i segell
Les tasques de control i inspecció ocular, consistiran en la inspecció de tota
embarcació que pretengui, riu amunt, utilitzar els serveis de la resclosa de
l’Assut de Xerta, en aquest cas s’haurà d’extreure sempre l’embarcació de
l’aigua.
Aquesta inspecció es realitzarà pels tècnics encarregats per l’IDECE per
exclusiva voluntat de l’usuari qui amb el sol fet de la sol•licitud del servei
autoritza el present protocol d’actuació i a donar les dades necessàries, fins i
tot a comunicar-ho a l’ACA i als responsables del servei de la resclosa.
Aquesta inspecció és gratuïta.
L’usuari haurà d’avisar al núm. de telèfon 673102097 –servei de manteniment
de la via navegable– de dilluns a diumenge de les 10.00 fins a les 17.00 hores.
Les embarcacions que superin els 0,75 Tm i/o 4,5 m. d’eslora no podran ser
objecte de supervisió, per manca de mitjans tècnics, per no disposar de servei
de grua a l’embarcador. Un cop solucionada aquesta eventualitat, el servei
d’inspecció es podrà realitzar a tot tipus d’embarcacions.
Els tècnics de l’empresa de manteniment de la navegabilitat per encàrrec de
l’IDECE trauran l’embarcació mitjançant un petit remolc ,per supervisar-ne
l’estat del casc, obra morta, motor, suport motor i hèlix, cadena d’àncora i
àncora, caps d’amarratge, defenses d’amarratge, sentina i balous, als efectes
d’emetre el certificat, que tindrà una validesa màxima de cinc hores a partir de
la seva emissió.
D’aquest certificat se n’emetran quatre còpies. Una per a l’interessat, l’altra per
a l’emissor del certificat, l’altra per al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i la quarta per als responsables del servei de la resclosa
de Xerta, que els serà lliurada per l’usuari interessat en arribar a la resclosa, si
el resultat de la inspecció ha estat favorable. Els serveis de la resclosa de Xerta
són els publicats a la pàgina www.ebrenavegable.cat. L’horari de pas és de
10.00h a 19.00h. Telèfon de la resclosa: 977 47 31 58. El servei és totalment
gratuït.
Si el resultat de la inspecció fos negatiu, després d’emetre’s el certificat,
s’informarà a l’usuari sobre la impossibilitat d’utilitzar els serveis de la resclosa,
i sobre la conveniència de prendre les mesures de neteja i desinfecció que
l’administració competent determini.
Del resultat de la inspecció de control s’informarà a l’ACA per gestionar les
mesures a emprendre en el seu cas.
Com a possibilitats d’actuació en aquest darrer supòsit, i amb el vistiplau de
Ports de la Generalitat, ACA i la Comissió creada per a la lluita contra el caragol
poma, entenem que caldria instal•lar una estació de neteja i desinfecció al
propi embarcador de Ports de la Generalitat a Tortosa, en data d’avui pendent
d’executar-se les obres de millora aprovades, licitades i adjudicades.
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19.04.2017
XX Trobada d’Economia de les Terres de
l’Ebre
Organitzada per Campus Terres de l’Ebre de la URV i la Càtedra d’Economia
Local i Regional.
Al voltant de l’economia circular, amb el repte d’aconseguir una economia
sense residus, més eficient i sostenible.
Ponent: Anabel Rodríguez, directora executiva de la Fundación Economía
Circular.
Taula rodona amb la participació de: Oriol Guimerà, director d’Estratègia de
l’Escola de Design d’IED de Barcelona; Joan Antoni Blanc ,ecodissenyador;
Julio Rodrigo, responsable d’R+D+I i Sosteniblitat del CENFIM de la Sénia i
Margarita Wesells, fundadora de La Segona Volta.

20.04.2017
Junta rectora del Parc Natural del Delta
de l’Ebre
Punts principals de l’ordre del dia:
- Moció campanya de sediments
- Informes del director i president de la Junta Rectora
- Presentació de la Memòria 2016
- Pressupost del PNDE 2017

20.04.2017
Jornada de participació en l’estratègia
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de
Catalunya
Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte d’Estratègia del patrimoni natural
i la biodiversitat de Catalunya i els motius que en justifiquen la seva elaboració.
Exposar el cronograma i les previsions d’aprovació.
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24.04.2017
Dia de les esquadres a la regió policial
Terres de l’Ebre
El conseller Jané presideix la celebració del Dia de les Esquadres a la Regió
Policial Terres de l’Ebre.
S’han atorgat 167 felicitacions a membres de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, altres cossos policials i a la societat civil, 31 de les quals
per l’actuació en l’accident de Freginals.
El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha presidit avui la celebració del Dia de les
Esquadres a la Regió Policial de les Terres de l’Ebre. Enguany, s’han atorgat
167 felicitacions a membres del cos de Mossos d’Esquadra, altres cossos
policials i a la societat civil en reconeixement a actuacions meritòries, 31 de les
quals per l’actuació en l’accident de Freginals.

28.04.2017
Fins al 28 juny. oberta la inscripció per la
8a piraguada
8a Baixada Vogant per l’Ebre. Diumenge 2 de juliol de 2017
El descens transcorrerà entre Miravet i Benifallet. És un trajecte d’uns 12
quilòmetres senzill i tranquil que travessa uns paratges de molt d’interès natural.
- Inscripcions: IDECE. Telèfon 977510546. Pàg. web: www.idece.cat
- Preu: 5 €/persona
- Termini: Fins al 28 de juny o fins esgotar la disponibilitat de piragües
- Places limitades per rigorós ordre d’inscripció
- La inscripció inclou: piragua, pales i armilla salvavides, assegurança
d’accidents, esmorzar al punt de sortida, vehicles de suport terrestres i
aquàtics, servei d’ambulància i servei de bus de Miravet fins a Benifallet.

28.04.2017
L’IDECE a la 73a Fira de les Terres de
l’Ebre Expoebre
Expoebre obre portes divendres amb més superfície, expositors i nous sectors
econòmics.
De divendres 28 d’abril al dilluns 1 de maig, al pavelló firal de Tortosa. Una
edició que creix en superfície expositiva, en nombre d’expositors i en nous
sectors empresarials. El president de Fira Tortosa, Emili Lehmann ha avançat
que el sector de l’automoció destina enguany més de 4.000 m2 a exposició, un
dels espais més grans de la història d’Expoebre. El volum d’expositors també
creix, i es passa dels 164 de l’any passat als 180 d’aquesta edició. El calendari,
amb l’1 de maig entre setmana, pot contribuir també a millorar els registres de
visitants d’edicions anteriors, junt al manteniment de l’entrada gratuïta.
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02.05.2017
Al Campus URV Terres de l’Ebre.
Conferència “canvi climàtic, impacte i
mesures”
Al campus URV Terres de l’Ebre. Conferència ‘canvi climàtic, impacte i mesures
de mitigació a Catalunya i Terres de l’Ebre’, a càrrec de Salvador Samitier,
director de l’oficina catalana de canvi climàtic.
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l’òrgan tècnic del Govern de la
Generalitat de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic de la Secretaria de Medi Ambient, encarregat d’impulsar a
Catalunya l’establiment d’estratègies, plans i projectes en matèria de canvi
climàtic.
Sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea,
l’Oficina vetlla per la integració de la mitigació i l’adaptació al canvi
climàtic en les polítiques sectorials, i impulsa projectes i actuacions
concertades amb d’altres governs en matèria de polítiques climàtiques.
En la conferència, Salvador Samitier ha exposat els indicadors i recomanacions
del tercer informe sobre canvi climàtic elaborat per l’oficina.

02.05.17
Via Blava. Reunió amb els ajuntaments
de Deltebre i de Tortosa, Cambra de
Comerç i Nàutic Deltebre
S’ha previst per al proper 22 de juliol, tot coincidint amb la Festa del
Renaixement.

05.05.2017
Injecció sediments al riu Ebre per tal
d’evitar la regressió i subsidència
Aquesta setmana s’han fet les proves per injectar fins a 80 tones de sediments
al tram final del riu Ebre per analitzar el seu recorregut pel riu i com es reparteix
sobre la plana deltaica
Els treballs estan programats dins dels treballs de l Projecte LIFE EbroAdmiclim, que pretén elaborar un model de transport de sediments al tram
final del riu Ebre per fer, en el futur, propostes d’alliberament de sediments des
dels embassaments.
El projecte està liderat per l’IRTA, i hi participen també, com a socis, l’Agència
Catalana de l’Aigua, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), la Comunitat
de Regants del Marge Esquerre del Delta, i la Universitat de Còrdova.
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09.05.2017
Capturen a la Corunya un exemplar
d’esturió extint a Galícia
Un exemplar d’1,13 metres i 6,3 quilos d’esturió europeu (Acipenser sturio),
una espècie autòctona dels rius gallecs que segons l’última cita científica va
desaparèixer fa més de 50 anys, va ser capturat fa un mes a una milla de la costa
de la Corunya pel pesquer O Ariño, d’O Grove, patronejat per Francisco Padín,
que immediatament es va posar en contacte amb els biòlegs de la Casa dels
Peixos de la Corunya per comunicar la troballa i lliurar l’animal per al seu estudi.
Investigadors del Aquarium Finisterrae i de l’Estació de Hidrobioloxía Encoro
do Amb de la Universidad de Santiago (USC) van assumir en col·laboració les
anàlisis per caracteritzar l’exemplar, que al moment de la seva captura portava
el xip d’identificació del Irstea francès, un institut de recerca de Bordeus amb
el qual l’equip de la USC manté una estreta relació i en el qual l’individu va
passar el seu primer any de vida abans de ser alliberat al mar en l’estuari de la
Gironda en el 2010.
La informació obtinguda fins al moment és d’«enorme importància per al
programa de recuperació de l’espècie», va assenyalar un investigador de
Encoro do Amb, perquè llança dades sobre la vida de l’animal en el mar durant
aquests set anys.
El Acipenser sturio és una de les espècies de peixos migradores més
amenaçades d’Europa per «la sobrepesca, la construcció de preses, la
contaminació i les captures furtives per obtenir caviar», apunta Francisco
Franco de l’Amo, director tècnic de l’Aquarium de la Corunya, on es custodia
l’exemplar congelat a l’espera dels resultats de les proves genètiques que
completaran l’estudi. «A partir d’aquest moment quedarà exposat al públic
a la sala Maremágnum -va avançar Franco de l’Amo- amb tota la informació
sobre la seva procedència i la problemàtica que existeix al voltant d’aquestes
espècies, com la de les anguiles també, que emprenen un viatge d’anada i
volta del riu al mar».
L’esturió europeu pot aconseguir 2,5 metres i 100 quilos i és apreciat per
la seva carn i sobretot per les seves freses, de les quals s’obté el caviar,
particularment apreciat en les varietats del Caspi. Galícia va comptar amb
poblacions importants en el Miño, un dels rius espanyols més rics en esturions,
juntament amb el Guadalquivir, fins a la seva desaparició en els anys 60.

10.05.2017
Cambra de comerç de Tortosa. Jornada
finançament de l’ICF per a les empreses
Presentació dels productes i instruments financers de l’ICF per a les empreses
(inversió, circulant i capital).
Sra. Anna Àlvarez, directora general d’Inversions Creditícies i Risc de l’Institut
Català de Finances (ICF).
Presentació de casos pràctics d’empreses de les Terres de l’Ebre finançades
per l’ICF Ous Roig i Flexoservei.
Assessorament individualitzat a les empreses que ho desitgin, per part de
l’equip comercial de l’ICF.
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11.05.2017
Vè Fòrum d’ocupació universitària
El cinquè Fòrum d’Ocupació Universitària ha aplegat quasi quaranta empreses
del territori. La trobada va dirigida als estudiants universitaris i de cicle i és,
sovint, una oportunitat per trobar feina.
Organitzat per l’Oficina d’Orientació Universitària de la Universitat Rovira i
Virgili, la Càtedra d’Economia Local i Regional del campus Terres de l’Ebre i
l’IDECE, l’objectiu del Fòrum d’Ocupació és ajudar a les empreses a trobar i
captar alumnes recent titulats i gent formada i, d’aquesta manera, evitar la fuga
de talent del territori.
Les 38 empreses participants, deu més que l’any passat, han posat taula
en aquesta cinquena edició del Fòrum amb una oferta global de 148 llocs
de treball, la gran majoria dels quals qualificats. També s’ha incrementat
espectacularment la participació per part dels titulats o estudiants que busquen
feina, ja que enguany durant les quatre hores que ha durat l’atenció als estands
s’han realitzat 1.117 entrevistes, gairebé el doble que en la passada edició; i
s’han lliurat 1.114 currículums, prop de 400 més que al Fòrum del 2016.

12.05.17
Signatura contracte resclosa de Xerta
Avui s’ha signat el contracte entre IDECE i la Comunitat de Regants de la Dreta,
per tal de possibilitar el pas de la resclosa de Xerta a totes les embarcacions
que disposen de les autoritzacions pertinents.
RESTA PROHIBIT L’ÚS DE LA RESCLOSA A AQUELLES EMBARCACIONS
QUE NO ES TROBIN EN QUALSEVOL DELS SUPÒSITS SEGÜENTS:
1r. Embarcacions afectes al servei de manteniment de la navegabilitat del riu
prestat per l’IDECE, i que complidament els donarem compte de les actuacions
de desinfecció que s’hi ha fet.
2n. Embarcacions que facin en trajecte sentit desembocadura, ja que aquestes
no provenen de zones amb risc de presència de caragol poma, en els termes
emprats per la pròpia CHE, que és l’administració que dona les autoritzacions
per navegar.
3r. Embarcacions que facin el recorregut riu amunt i acrediten mitjançant
un certificat emès pel propi IDECE, seguint el model aprovat per l’ACA, que
acrediti que han estat objecte de control de cargol poma en el seu cas.
Només per a aquest tercer supòsit, el protocol a seguir serà el següent:
Les embarcacions que vulguin fer ús de la resclosa per navegar riu amunt
hauran d’avisar al núm. de telèfon 673102097 –servei de manteniment de la
via navegable– de dilluns a diumenge de les 10.00 fins a les 17.00 hores.
El servei de control de cargol poma, serà realitzat pels tècnics de l’empresa
afecta al servei de manteniment de la navegabilitat, a l’embarcador situat a
l’alçada del Club de Rem de Tortosa, entre el pont del Mil·lenari i el pont de
l’antiga via del tren. Un cop realitzat aquest control s’expedirà un certificat.
Aquest document serà imprescindible per utilitzar el servei de la resclosa de
Xerta per a navegar aigües amunt de Tortosa.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2017

51

3.1

Actuacions i activitats realitzades

14.05.2017
Èxit de participació en la caminada
IDECE
Fins a tres-centes persones han participat enguany a la 5a Caminada Popular
IDECE, que en aquesta edició anava des del balneari de Cardó fins a Benifallet.
L’organització i seguiment de la Caminada, a càrrec de la UEC Tortosa ha estat
impecable. No s’ha produït cap tipus d’incident i l’opinió generalitzada ha estat
que les vistes i el trajecte donaven sentit a la prova, tot i les dificultats del
terreny en alguns indrets. Molt bon temps i ambient.
Al voltant de les 15 h arribava el darrer participant. Felicitats a tots els
participants, a la companyia HIFE pel bon treball desplegat, a l’Ajuntament
de Benifallet per les facilitats donades i en especial als responsables de la
UEC que un any més han demostrat el seu coneixement de l’entorn i la seva
capacitat organitzativa. Fins la propera!

19.05.2017
Exposició “MIGRATOEBRE. Per un riu
ple de vida” a la Ràpita
Del 19/5/2017 al 25/6/2017 ·Museu de la Mar de l’Ebre· Sant Carles de la Ràpita
L’exposició “MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida” ha estat produïda pel
Museu de les Terres de l’Ebre per encàrrec del socis promotors del projecte
LIFE MIGRATOEBRE: el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’IDECE, el
Parc Natural del Delta de l’Ebre, la Fundació Catalunya la Pedrera, l’IRTA
i el Museu del Ter. La mostra dóna a conèixer a la societat el projecte
MIGRATOEBRE, finançat en el marc del programa LIFE de la Unió Europea,
i les seves actuacions dirigides a millorar la qualitat del medi, a eliminar les
barreres fluvials i a recuperar les poblacions de peixos migradors de l’Ebre. Al
mateix temps, l’exposició també difon el context històric i ecològic del tram
final del riu Ebre i les espècies de peixos que hi viuen, incidint especialment en
l’esturió, la saboga, la llampresa i l’anguila.
L’exposició inclou texts, fotografies, il·lustracions de gran format i maquetes, que
es complementaran amb un audiovisual amb imatges aèries i subaquàtiques
del tram final del riu Ebre comprès entre Riba-roja d’Ebre i la desembocadura.
Un cop finalitzada a Amposta, Tortosa i Flix, l’exposició es mostra ara a La
Llanterna teatre municipal de Móra d’Ebre. Al llarg del 2017 també es podrà
visitar a altres municipis de les Terres de l’Ebre com Deltebre, Sant Jaume
d’Enveja, Ascó, Xerta i Riba-roja d’Ebre. Aquesta exposició, amb les accions
de difusió i participació que l’acompanyen, vol contribuir a donar a conèixer i
fer possible aquest projecte col·lectiu, que compta amb el suport de la Unió
Europea i del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Coincidint amb les dates de l’exposició s’ha programat una visita guiada a
l’exposició i a les instal·lacions de recerca en ictiologia i aqüicultura que té
l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita, un dels socis que participen en el projecte
LIFE MIGRATOEBRE. Aquesta activitat, també s’emmarca dins de les activitats
que el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre ha programat amb motiu
del Dia Internacional dels Museus en els diferents equipaments que formen
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part de la xarxa Ebre, Natura & Cultura. Tindrà lloc el dia 20 de maig a les 10 h,
és gratuïta i s’inicia al mateix Museu de la Mar de l’Ebre a les 10 h.
L’exposició es podrà visitar al Museu de la Mar de l’Ebre del 19 de maig fins al
25 de juny de 2017.
Horari: De dimecres a diumenge d’11.00 a 13.00h i de 17.30 a 20.30h.

25.05.17
Comissió territorial d’urbanisme de les
Terres de l’Ebre
Ordre del dia de la sessió del 25 de maig de 2017. A Móra d’Ebre
1. Aprovació Acta anterior.
2. Deltebre. Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Informe favorable a l’avanç del nou planejament municipal de Deltebre
Limita el creixement al sòl ja classificat com a urbà, presta especial atenció a
la preservació del teixit i les tipologies d’habitatge pròpies del delta, i inclou
mesures de mitigació del canvi climàtic.
3. L’Aldea. Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament per
modificar distàncies a veïns i a fons de parcel.la clau 3 i clau 4.
4. L’Ametlla de Mar. Subrogació del Pla Parcial Urbanístic d’Ordenació del
sector M “Artilleria o Torrent del Pi”.
5. Freginals. Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
relativa a la delimitació del sistema hídric.
6. Garcia. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament
per canvi d’alineació del carrer de l’Ebre i desclassificació d’una zona de
sòl en la zona d’eixample.COMPLIMENTS D’ACORDS DE LA COMISSIÓ
D’URBANISME
7. L’Ametlla de Mar. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
8. L’Ampolla. Pla Especial Urbanístic del càmping Ampolla Playa.
9. Roquetes. Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, creació
nova clau 4e.1 i regulació d’altres aspectes normatius de la clau 4e.
10. Amposta. Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
42, qualificació de l’àmbit del PMU-2 Cambra arrossera amb la clau 15d1.
11. Sant Carles de la Ràpita. Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal canvi de les condicions generals d’ordenació i edificació
clau SE.4.
12. Santa Bàrbara. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament referent a la futura rotonda ubicada entre la carretera de la Galera,
passeig de la Generalitat i altres.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2017

53

3.1

Actuacions i activitats realitzades

26.05.2017
L’IDAPA presenta el II festival del
senderisme
La segona edició dels festivals de senderisme dels Pirineus s’amplia a sis
certàmens.
• Són esdeveniments de diversos dies de durada que ofereixen a un públic ampli
rutes guiades a peu per conèixer un territori, amb activitats complementàries.
• Un total de 600 persones van participar en la primera edició dels festivals,
destacant la bona acollida tant de les activitats senderistes com de les mostres
de gastronomia, productes locals i activitats lúdiques.
• Els organitzadors dels festivals signen una carta d’adhesió en què es
comprometen a promoure una filosofia comuna.
Imatge de la presentació, aquest matí a La Pedrera, dels festivals de senderisme.
El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, i el director de
l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta,
han presentat avui la segona edició dels festivals de senderisme dels Pirineus,
que tindran lloc durant els mesos de maig, juny i juliol a la Vall de Siarb, la
Cerdanya, Àreu-Pica d’Estats, Alinyà, Vall de Boí i Vall Fosca. A la presentació,
que s’ha fet a La Pedrera de Barcelona, també hi ha assistit el director de
l’Àrea Territorial i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, Miquel
Rafa, i el director de màrqueting de l’Agència Catalana de Turisme.
Els festivals de senderisme són uns esdeveniments molt consolidats a països
com el Regne Unit, amb l’Scottish Borders Walking Festival, o Suïssa, on se
celebra el Villars Rando Festival. Els walking festivals, com es coneixen, són
certàmens d’entre tres i cinc dies de durada. Ofereixen a un públic ampli un
programa de rutes guiades a peu, amb preus molt inferiors als habituals, per
conèixer un determinat territori.
El director de l’IDAPA, Pere Porta, ha explicat que “el senderisme és l’eix central
de tots els festivals”, que “programen passejades amb guies locals, amb un
preu, per donar valor a l’activitat”. Els certàmens “incorporen altres activitats,
com ara gastronomia, fires o dansa, per difondre el territori”, ha enumerat.

29.05.2017
Marcatge i seguiment dels peixos
migradors
Durant el més de maig de 2017 s’ha realitzat pesca elèctrica a l’Ebre per
capturar peixos migradors, marcar-los amb els radiotransmissors i alliberar-los
riu amunt.
En paral·lel també s’han col·locat estratègicament al riu, des d’Ascó i fins la
desembocadura, els radioreceptors que permetran fer el seguiment d’aquests
peixos marcats i conèixer els seus moviments a l’Ebre.
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29.05.2017
Presentació a l’IDECE de la setmana de
la mobilitat sostenible i segura 2017
A càrrec del director dels serveis territorials de TES Sr. Antoni Suárez.
Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i
saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic
o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai
públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema
‘Mobilitza’t per un aire més net!’, la Setmana del 2017 a més de vetllar per una
vida saludable, sostenible i segura, també reforça el potencial de la mobilitat
intel·ligent a l’hora de contribuir al desenvolupament econòmic.
Els objectius principals de la Setmana són els següents:
• Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb
la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la
reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum
racional dels recursos energètics.
• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i
informar-la sobre les seves diferents modalitats.
• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
• Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió
que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

30.05.2017
Butlletí d’anàlisi de la conjuntura local de les
Terres de l’Ebre del primer trimestre 2017
La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) del Campus Terres de l’Ebre
de la URV l’ha presentat aquest matí al saló de plens del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
Per dotzè trimestre consecutiu ha crescut l’ocupació al territori.
Així, el nombre total d’afiliats a la Seguretat Social al primer trimestre del 2017
a les Terres de l’Ebre ha assolit la xifra de 49.150, és a dir, 1.200 afiliats més
que el primer trimestre de l’any anterior.
El creixement en termes relatius al territori ha estat d’un 2,5%, situant-se un
trimestre més per sota de la mitjana catalana.
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31.05.17
Reunió amb responsables de l’ACA
Reunió de treball en relació a les alternatives al projecte de rampa i elevador
de peixos a Xerta. També s’ha tractat la problemàtica del caragol poma i
l’aplicació del protocol.

31.05.2017
Inauguració festival terres Catalunya
Comença a Tortosa el festival Terres Catalunya analitzant el valor del món
audiovisual com a promotor de les destinacions turístiques sostenibles.
En la inauguració del congrés, Octavi Bono, director general de Turisme de
la Generalitat, ha apostat també per impulsar Tortosa i les Terres de l’Ebre
aprofitant l’auge del turisme vinculat al paisatge i la sostenibilitat.
Jordi Treserras, director del Laboratori de Patrimoni, Turisme Cultural i Creativitat
de la .Universitat de Barcelona, ha confirmat les possibilitats de Tortosa per
convertir-se en un fòrum d’intercanvi d’experiències sobre turisme, paisatge i
sostenibilitat que ja està generant interès a nivell europeu i llatinoamericà.
En aquest marc, l’IDECE organisme autònom adscrit al departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya participa a les 12:30 en la taula
rodona. “El rol de la comunicació en el turisme sostenible”, amb Elena Roig
(Cap de Canals On-line dins la unitat de Marketing Operacional de l’Agència
Catalana de Turisme), presentant la ponència “La via dels fets: la millor manera
de comunicar compromís amb el turisme sostenible” i Joan Martín Masdéu
(Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre) presentant el
projecte “MIGRATOEBRE”.

01.06.2017
Reunió amb la subdirección general de
Medio Natural del MAGRAMA
Temes: Acord entre els governs d’Espanya, França i la Generalitat de Catalunya.
1. Fruit de la reunió que es va mantenir amb els responsables del Govern
francès per al Programa de Recuperació de l’Esturió Europeu, al febrer passat
al Delta de l’Ebre, queda pendent elaborar una “Declaració d’intencions”
entre les administracions dels Governs d’Espanya, Catalunya i França.
Tenim el compromís del govern francès de traslladar uns primers exemplars
juvenils pre-reproductors a les instal·lacions de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita
a primers d’aquest mes de setembre, per sensibilització de la població local i
també per poder avaluar la seva possible aclimatació i evolució en condicions
diferents que a França. També s’han compromès a cedir altres exemplars,
més joves, per a realitzar una solta pilot al tram final de l’Ebre a la primavera/
tardor de 2018.
2. Presentació estat actual obres del programa LIFE MIGRATOEBRE.
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02.06.2017
MIGRATOEBRE guanya el primer premi
de comunicació corporativa festival
Terres Catalunya
El vídeo de presentació del programa LIFE MIGRATOEBRE ha resultat
guanyador del primer premi de Comunicació Corporativa al festival de cinema
Terres Catalunya. El vídeo, produït per la Fundació Catalunya la Pedrera es pot
veure en l’enllaç de la nostra web www.idece.cat.
Mariano Cebolla ha representat el nostre grup en l’acte de lliurament.

07.06.2017
El LIFE MIGRATOEBRE intercanvia
experiències
El dies 7 i 8 de juny hem estat convidats al II Seminari del LIFE+ Conservación
de la biodiversidad en el río Miera per explicar les accions de comunicació que
realitzem per fer arribar a la població el nostre projecte. Els responsables de
comunicació del projecte han assistit convidats per la fundació Natura i Home.
El Projecte LIFE + Natura Conservació de la Biodiversitat en el Riu Miera va
començar al juliol del 2014. Al llarg de quatre anys i mig, fundació Natura
i Home, com a beneficiari coordinador, treballarà al costat dels seus socis
beneficiaris, Conselleria d’Universitats i Innovació , Medi Ambient i Política
Social del Govern de Cantàbria i MARE, per a la millora de l’estat de conservació
i de la superfície dels hàbitats naturals i de l’estat demogràfic de les espècies
d’interès conservacionista a la conca hidrogràfica del riu Miera.
El riu Miera es localitza a Cantàbria i uneix, en un traçat de 41 quilòmetres,
la serralada Cantàbrica i el Mar Cantàbric al golf de Biscaia. Aquest riu té un
paper molt rellevant com a corredor ecològic a la regió, diferents espais de la
Xarxa Natura 2000 al llarg de la conca hidrogràfica.

07.06.2017
Autoritzada la creació de la taula de
mobilitat de les Terres de l’Ebre
Acords de Govern de 06/06/17
Autoritzada la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre
El Govern ha autoritzat la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre
com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La
taula estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals,
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la
Generalitat. La voluntat del Govern és treballar conjuntament amb els agents i
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administracions locals per la millora de les condicions de mobilitat de les Terres
de l’Ebre, tant en els aspectes relacionats amb la planificació com en els que
tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del règim
tarifari.

08.06.2017
Reunió del Consell Rector de l’IDECE
Sota la presidència del conseller Rull
Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 14.09.16.
2. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE exercici 2016.
3. Pla d’activitats any 2017.
4. Informació sobre els ajuts de la Diputació de Tarragona.
5. Informar dels suports atorgats a altres organismes públics.
6. Torn obert de paraules
RESUM PROPOSTA DE PLA D’ACTUACIONS 2017
ACCIÓ 1. SEGUIMENT PEEOTE: SEGUIMENT I GESTIÓ DEL PLA. FÓRMULA
DE GOVERNANÇA.
ACCIÓ 2. III PLA D’ACCIÓ DE LA CARTA EUROPEA DEL TURISME
SOSTENIBLE.
ACCIÓ 3. ACTUACIONS ENVERS LES OLIVERES SINGULARS A LES TE.
ACCIÓ 4. ESTUDI PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DELS PORTS.
ACCIÓ 5. NAVEGABILITAT. LLUITA CONTRA EL CARGOL POMA I MACRÒFITS.
ACCIÓ 6. SEGUIMENT D’INFRASTRUCTURES PREVISTES AL PTPTE.
CORREDOR DEL MEDITERRANI.
ACCIÓ 7. TAULA DE MOBILITAT. SUPORT ADMINISTRATIU.
ACCIÓ 8. PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. REFORMULACIÓ ASSUT DE
XERTA.
ACCIÓ 9. PROMOCIÓ TURÍSTICA.
ACCIÓ 10. ESTUDI AMB PROPOSTES CONCRETES PER CONFIGURAR UN
NODE LOGÍSTIC A LES TERRES DE L’EBRE.
Tots els punts foren informats i aprovats per unanimitat, i es van destacar les
aportacions dels membres al Pla d’Actuacions.
ESBORRANY ACTA El president de l’IDECE dóna la benvinguda als presents
Es refereix al darrer Consell Rector quan la Generalitat es trobava en situació
de precarietat davant la pròrroga de pressupost.
Avui, continua, hi ha pressupost per al 2017, i una situació consolidada per
a l’IDECE. Aposta per un IDECE amb capacitat i funcions de motor i impuls
d’iniciatives polítiques i concertació, amb reunions extraordinàries ,si cal,
per avaluació i impuls encara que no formin part estrictament de les seves
competències. S’inicia la reunió.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DE DATA 14.09.16
S’observa una errada material en constar com a no presents, erròniament,
els Srs. Bertomeu, Grau i Espanya. S’esmena. Queda aprovada l’acta per
unanimitat.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’IDECE
EXERCICI 2016.
El director exposa els trets fonamentals de la memòria 2016 que ha estat lliurada
per correu electrònic. Comenta el nou format de la memòria que pretén fer un
seguiment gairebé diari de totes les actuacions que l’IDECE desenvolupa, amb
especial importància del Consell Econòmic i Social.
En concret destaca:
1. Pressupost de l’IDECE. La Llei 2/2015, d‘11 de març de pressupostos
de la Generalitat per al 2015 aprovà els pressupostos per l’exercici a l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre per un import de
1.628.206,53 €. prorrogat pel Decret Llei 4/2015, de 29 de desembre, de
necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga
pressupostària per al 2016.
Pel que fa al pressupost de despeses, aquestes es troben equilibrades amb
el pressupost d’ingressos
Pel que fa a l’estat d’execució del pressupost de despeses, aquest s’ha
tancat amb una execució global del 62,44 %, el motiu ha estat que les
obres que s’havien d’executar del projecte LIFE MIGRATOEBRE, incloses
al capítol 6, s’haurien d’executar durant l’exercici 2017 ja que l’any 2016 no
s’han pogut executar les obres projectades per manca d’autorització per
part de la CHE.
2. Fòrum Universitari.- El dijous 21 d’abril de 2016 es va celebrar a les
instal·lacions del campus Terres de l’Ebre de la URV el quart Fòrum
d’Ocupació Universitària per a la captació i retenció de talent de les Terres
de l’Ebre.
Organitzat conjuntament per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la
URV i l’IDECE, amb el suport del Centre d’Atenció als Estudiants de la URV.
L’objectiu d’aquesta jornada és realitzar una trobada entre empreses
representatives del territori amb la primera generació de graduats del
Campus Terres de l’Ebre, URV i posar en contacte les empreses del territori
amb l’oferta de titulars de qualificació alta del territori.
Llocs de treball oferts: 172. Estimació dels llocs de treball tancats 38
3. CAMPANYA NAVEGABILITAT 2016. ES DÓNA COMPTE DEL NOMBRE
D’USUARIS DE LA NAVEGACIÓ FLUVIAL.
Any 2016
Embarcacions
Piragües
Usuaris
Total.
2.763
15.429
37.419
Increment respecte 2015
7%
11%
18%
4. La problemàtica del cargol poma.- La CHE, per Resolució de data 18 de
juliol de 2014 acorda:
“Aprovar que las embarcaciones que naveguen en una zona afectada por la
presencia de Pomacea sp. (caracol manzana) o considerada de riesgo de
presencia de caracol manzana no pueden navegar en ningún otro tramo de
río ni embalse de la cuenca del Ebro”.
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Per la seva part, Capitán Marítimo de Tarragona de data 21 d’agost de
2015 resol:
“PROHIBIR el traslado de embarcaciones o artefactos desde la zona
marítima del río Ebro hasta zonas del cauce alto del río Ebro, de manera que
no se podrá poner a flote en el río en dichas zonas del cauce alto ninguna
embarcación o artefacto procedente de la zona marítima del río sin contar
con la autorización expresa de la Confederación Hidrogràfica del Ebro” .
No obstant, per resolució de la CHE organisme a qui s’adscriu la Comunitat
General de Regants, de 10 d’agost de 2016, s’autoritza el pas de la resclosa
per a les embarcacions afectes al servei que presta l’IDECE.
Davant d’aquests antecedents i en reunió mantinguda el 8 de juny de 2016 a
instàncies de la Sra. Neus Ferreté Gracia, subdirectora general d’Agricultura
en què hi participaren representants del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Servei de Costes de la Generalitat, Costas
del Estado, Agència Catalana de l’Aigua, Confederación Hidrogràfica del
Ebro, Forestal Catalana i el propi IDECE .Es va plantejar la necessitat de
disposar d’un centre de control de la navegació, que es podria ubicar a les
proximitats del pont de l’Estat de Tortosa.
L’embarcador que Ports de la Generalitat hi té a Tortosa es remodelarà per
activar els esports nàutics i el turisme i integrar-la al passeig fluvial i la ciutat,
i s’adaptarà a les anteriors prescripcions.
4. EL DIRECTOR FA REFERÈNCIA A L’ ACORD CONSELL ECONÒMIC
I SOCIAL DE LES TERRES DE L’EBRE TEMA SERCOSA DE DATA 18
MARÇ 2016
1. Manifestar que el CESTE és coneixedor de la importància global del projecte
que es troba en tràmit, basat en primer lloc en la construcció de tres nous
assuts per tal d’estabilitzar la làmina d’aigua del riu, els quals, juntament amb
els existents a Xerta i Ascó, creen un esglaonat fix dels marges del riu Ebre
semblant als existents en altres rius europeus, com ara el Roine, el Mosel.la o
el Rhin.
Cap d’aquestes obres no ha d’influir negativament en la regressió del delta de
l’Ebre ni en la inundació de l’horta.
2. Com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, manifestar que el CESTE
té el màxim d’interès que es possibiliti la definitiva ordenació paisatgística,
lúdica, esportiva i urbanística, on correspongui, de tota la ribera; així com la
navegació esportiva de calat, al mateix temps que s’aprofiti l’energia renovable
hidroelèctrica que pugui generar cada assut.
5. EL PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE.
a. L’ASCENSOR DE PEIXOS A L’ASSUT DE XERTA. El projecte preveu la
construcció d’un ascensor de peixos, tipus muntacàrregues, que s’activaria
a través d’uns sensors infrarojos o en unes hores concretes del dia.
Després de l’anàlisi dels possible emplaçaments, es plantejava la seva
ubicació adossada al mur del canal del marge dret i just a la sortida de
les turbines de la central hidroelèctrica de Xerta, per aprofitar l’atracció
que genera als peixos el corrent de sortida de turbines. L’oposició de les
comunitats de regants i de la hidroelèctrica de Xerta ha suposat que el
projecte fos DENEGAT PER CHE EL 28 MARÇ 17.
Es presenta una imatge amb possibles alternatives.
b- RAMPA PER A PEIXOS A ASCÓ. Les obres consisteixen bàsicament en
una rampa per a peixos a l’assut d’Ascó amb el doble objectiu d’assegurar
la connectivitat de la fauna ictícola autòctona en l’assut i garantir el pas de
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piragües i caiacs. El projecte ha estat autoritzat per la CHE (11 GENER 17)
i s’està tramitant l’expedient de licitació de les obres.
c. L’exposició “MIGRATOEBRE. Per un riu ple de vida” ha estat produïda pel
Museu de les Terres de l’Ebre per encàrrec del socis promotors del projecte
LIFE MIGRATOEBRE.
6. TAULA DE MOBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE
El Departament de Territori i Sostenibilitat crea la Taula de la Mobilitat de les
Terres de l’Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de
transport públic.
Estarà formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals i la
Generalitat i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en
farà el suport administratiu.
La majoria de les mesures de l’estudi de millora del transport públic de 2014
estan executades i el Departament ja treballa en un Pla Director de la Mobilitat
que també es consensuarà amb el territori.
La resta d’informació la trobaran els consellers en el correu lliurat.
Tot seguit s’obre un torn d’intervencions.
El Sr. Antoni Espanya mostra la seva preocupació per la proliferació d’algues.
Comenta la possible col·laboració amb els ajuntaments afectats, posant com
a exemple Amposta.
El director respon que s’ha parlat amb els diferents alcaldes. Hi ha la previsió
d’un increment d’actuacions en aquest sentit, però que estan condicionats pel
contracte licitat. Avui es presenta un cronograma de les actuacions en el tema
de sega d’algues per racionalitzar el servei.
El Sr. Joan Bertomeu fa referència al cargol poma. Demana un tracte no tant
restrictiu per part de la Generalitat a nivell de tractaments, i ús de pesticides,
posant com a exemple França. Demana que l’IDECE cooperi amb les
comunitats de regants, en una taula de treball.
Ferran Grau exposa que sobre el cargol poma ja hi ha una comissió tècnica
creada en què participen tots els agents implicats.
El Sr. Wifredo Miró incideix en el tema de la taula de Mobilitat. El director
l’emplaça per a un proper punt de l’ordre del dia on s’hi tracta específicament.
Sotmesa a votació, la memòria 2016 és aprovada per unanimitat.
3. PLA D’ACTIVITATS ANY 2017.
El president dóna la paraula al director que desgrana el contingut de les
propostes que també s’han lliurat als consellers i que consta en la carpeta
subministrada.
Amb el suport d’una presentació PowerPoint, es fa un repàs de les propostes:
ACCIÓ 1. PLA ESTRATÈGIC EMPRESARIAL I PER L’OCUPACIÓ DE LES
TTE
Amb relació al PEEOTE, en aquest apartat es proposa concretar un mecanisme
de gestió i de seguiment concret, coordinat amb les propostes per a la
governança del desenvolupament territorial en general.
La gestió i el seguiment de l’execució del PEEOTE és una de les tasques
proposades per a un nou IDECE/Agència/Ens de desenvolupament regional.
Mentre es concreta la transició en aquest ens, la Comissió de Seguiment, que
hauria de recollir l’esperit del mateix Consell Promotor del Pla, s’hauria de dotar
de l’equivalent a una oficina tècnica, que es pot concretar en el context de la
càtedra d’Economia Local i Regional de la URV.
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El Text refós de la Llei de l’IDECE estableix en el seu article 3 bis que el
Consell Rector podrà crear al seu si un òrgan permanent, que assumirà les
funcions que li siguin delegades pel mateix Consell Rector i, en especial,
preparar-ne les reunions. Els seus components seran designats pel Consell
Rector d’entre els seus membres.
Així mateix, el Consell Rector podrà establir grups de treball per a comeses
concretes, integrats per membres del mateix Consell Rector i del Consell
Assessor, els quals podran ser assistits per tècnics o experts designats
a l’efecte. El director de l’IDECE coordinarà el funcionament de totes i
cadascuna d’aquestes comissions o grups de treball. “Els informes dels
grups de treball tindran caràcter facultatiu i no vinculant”.
Esborrany de PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ EN COMISSIO DE
SEGUIMENT
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:
• EL DELEGAT DEL GOVERN MEMBRE CONSELL RECTOR. PRESIDENT
• EL VICEPRESIDENT PRIMER DE IDECE
• 1 REPRESENTANT DIP. TGNA MEMBRE DEL CONSELL RECTOR
• 4 REPRESENTANTS CONSELLS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR
• 4 REPRESENTANTS AJUNTAMENTS A INVITAR
ÀMBITS SOCIOECONÒMICS:
• 1 REPRESENTANT CAMBRA MEMBRE DEL CONSELL ASSESSOR
• 1 REPRESENTANT AECE MEMBRE CONSELL RECTOR
• 2 REPRESENTANTS MÉS DE L’AECE MEMBRES CESTE
• 1 REPRESENTANT PIMEC MEMBRE DEL CONSELL ECONÒMIC
• 1 REPRESENTANT CESTE (EL PRESIDENT DEL CESTE)
• 1 REPRESENTANT COOPERATIVES AGRÀRIES
• 3 REPRESENTANT Organitzacions Sindicals: CCOO UGT USOC
(MEMBRES C. RECTOR o CESTE)
• 1 REPRESENTANT Unió Pagesos MEMBRE CESTE
• 3 REPRESENTANTS UNIVERSITATS: URV, UNED I UOC, MEMBRES C.
ASSESSOR
TOTAL: 11 + 14 = 25
El director de l’IDECE fa les funcions de suport jurídic administratiu i de
coordinador.
Es proposa un règim de funcionament:
ACCIÓ 2. III PLA D’ACCIÓ DE LA CARTA EUROPEA DEL TURISME
SOSTENIBLE
1. Redacció d’una ordenança tipus sobre circulació de bicicletes
2. Difusió en els centres educatius, col·lectius de veïns i mitjans de
comunicació
3. Realització d’un inventari d’aparcaments de bicicleta i necessitats
detectades per part dels ajuntaments
4. Redacció d’un codi de conducta per a la seguretat viària
5. Mantenir i millorar el servei BUS + BICI prestat pels autobusos de la HIFE
ACCIÓ 3. ACTUACIONS ENVERS LES OLIVERES SINGULARS A LES TE
Referència: Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre.
Paisatges d’atenció especial Oliveres i Pedra en Sec.
Estratègia 1. Actualització de l’inventari
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Estratègia 2. Normativa de protecció arbòria
Estratègia 3. Valorar el territori rural vinculat a l’olivera com a matriu ambiental
Estratègia 4. Impulsar nous usos relacionats al cultiu de l’olivera i una
producció de qualitat
Estratègia 5. Promoure una xarxa patrimonial de les oliveres històriques
ACCIÓ 4. ESTUDI PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL
DELS PORTS.
En reunió del consell Rector de l’IDECE de data 14 de setembre de 2016,
presidida pel conseller Rull i amb l’assistència del director de Polítiques
Ambientals, Sr. Miralles, es va tractar, a instàncies del Sr. Joan Moisés,
alcalde de la Sénia, la necessitat d’articular actuacions que posin en valor
el Parc Natural dels Ports i lligar-ho a actuacions en el si de l’IDECE, com a
dinamitzador econòmic i turístic, que és el paper que hi pot jugar.
La Direcció de Polítiques Ambientals i la Presidència i Direcció del Parc
Natural dels Ports n’és sabedora i ha mostrat la seva predisposició.
A. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
1. Intervenció en la xarxa viària bàsica, prioritzant les comunicacions entre
nuclis habitats, l’accés als equipaments del Parc i la xarxa de prevenció
d’incendis.
2. Foment del desenvolupament econòmic compatible amb la protecció del
paisatge.
3. Manteniment de la xarxa viària del Parc.
4. Foment de l’electrificació rural amb energies renovables.
5. Desenvolupament de la recollida selectiva d’escombraries.
6. Estudi d’alternatives pel que fa a necessitats i TIC.
7. Estudi de línies de transport col·lectiu com a alternativa a l’accés al Parc
amb vehicle privat.
B. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
1. Redacció d’un Pla estratègic de desenvolupament. Complementari al
Pla estratègic empresarial i d’ocupació de les Terres de l’Ebre (PEEOTE)
específicament en l’àmbit de la promoció del desenvolupament en el
sector primari: foment del sector forestal, agrícola i ramader i geogràfic
del Parc Natural.
2. Redacció del catàleg de construccions existents i instruccions per tal de
configurar les legalment admissibles, atenent les figures existents (PTPTE,
Pla director masets, etc).
3. Implantació de la marca Reserva de la Biosfera.
4. Implantació de la Carta Europea del Turisme Sostenible en l’àmbit del
Parc.
5. Foment de la certificació de qualitat dels establiments turístics privats.
ACCIÓ 5. NAVEGABILITAT TRAM BAIX DE L’EBRE
Proposta de Protocol d’actuacions per al control i desinfecció de les
embarcacions per a la temporada de navegació 2017 i següents, i justificació
documental.
El sistema a seguir és el contemplat en l’acord adoptat per Junta de Govern
de la pròpia Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre
en data 20 de setembre de 2016. Seguint aquest criteri.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2017

63

3.1

Actuacions i activitats realitzades

RESTA PROHIBIT L’ÚS DE LA RESCLOSA A AQUELLES EMBARCACIONS
QUE NO ES TROBIN EN QUALSEVOL DELS SUPÒSITS SEGÜENTS:
1r. Embarcacions afectes al servei de manteniment de la navegabilitat del riu
prestat per IDECE, i que complidament els donarem compte de les actuacions
de desinfecció de les mateixes.
2n. Embarcacions que facin el trajecte sentit desembocadura, ja que aquestes
no provenen de zones amb risc de presència de caragol poma, en els termes
emprats per la pròpia CHE, que és l’Administració que dona les autoritzacions
per navegar.
3r. Embarcacions que facin el recorregut riu amunt i que acrediten, mitjançant
un certificat emès pel propi IDECE seguint el model aprovat per l’ACA, que
han estat objecte de control de caragol poma en el seu cas. S’adjunta annex
amb model.
Només per a aquest tercer supòsit, el protocol a seguir serà el següent:
Les embarcacions que vulguin fer ús de la resclosa per navegar riu amunt
hauran d’avisar al núm. de telèfon 673102097 –servei de manteniment de la
via navegable– de dilluns a diumenge, de les 10.00 fins a les 17.00 hores.
El servei de control de caragol poma serà realitzat pels tècnics de l’empresa
afecta al servei de manteniment de la navegabilitat, a l’embarcador situat a
l’alçada del Club de Rem de Tortosa, entre el pont del Mil·lenari i el pont de
l’antiga via del tren.
Els tècnics de l’empresa de manteniment de la navegabilitat extrauran mitjançant
un remolc l’embarcació per supervisar l’estat del casc de l’embarcació, obra
morta, motor, suport motor i hèlix, cadena d’àncora i àncora, caps d’amarratge,
defenses d’amarratge, sentina i tambutxos, als efectes d’emetre el certificat.
Els tècnics de l’empresa de manteniment de la navegabilitat faran una fotografia
de l’embarcació fora de l’aigua on es vegi la matrícula de l’embarcació. Aquesta
fotografia es farà arribar per via telemàtica al telèfon o al correu electrònic que
la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre estableixi.
Un cop realitzat aquest control s’emetrà un certificat segons el model que
s’adjunta revisat i aprovat per l’ACA. Aquest certificat tindrà una validesa
màxima de cinc hores a partir de l’emissió d’aquest i no tindria la validesa si hi
manqués la signatura del certificant i/o el segell de l’empresa.
Aquest document serà imprescindible per utilitzar el servei de la resclosa de
Xerta per a navegar aigües amunt de Tortosa.
Es presenta un cronograma sobre les actuacions en matèria de sega d’algues
i macròfits.
ACCIÓ 6. SEGUIMENT
MEDITERRANI

D’INFRASTRUCTURES.

CORREDOR

DEL

1. Servei de passatgers a l’estació de l’Aldea: Increment de serveis,
freqüències i aturades.
2. Manteniment dels serveis Euromed a TGN i BCN i expedicions a Castelló
i València.
3. Ramal de connexió amb llançadores fins a Tortosa i Amposta. Connexió
amb la resta del territori.
4. Connexió dels polígons industrials d’Ulldecona amb el port dels Alfacs
5. Connexió polígon industrial Catalunya Sud amb port dels Alfacs.
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6. Projectar la possibilitat d’un eix ferroviari de mercaderies de l’Ebre seguint
l’Eix de l’Ebre, connectant els dos grans corredors ferroviaris, el del
Mediterrani i el de l’Interior, i possibilitant una sortida de mercaderies cap
a l’interior, entre Tarragona i Castelló.
7. Afavorir i potenciar el transport multimodal de mercaderies, amb la
construcció de terminals multimodals que comptin amb instal·lacions
modernes i adequades, i ben connectades amb la xarxa ferroviària i viària
i, si escau, amb els ports. LOGIS EBRE
8. Optimització de la línia Reus/Móra la Nova.
Propostes en infraestructures ferroviàries:
1. Renovació de la línia Reus/Móra la Nova i adequació dels serveis que es
presten a l’actual nivell de demanda.
2. Incrementar significativament l’oferta de servei de transport ferroviari de
passatgers a l’estació de l’Aldea.
3. Nova connexió ferroviària de l’Aldea a Alcanar.
4. Ramal ferroviari des del polígon Catalunya Sud fins al port dels Alfacs.
5. Adaptació, amb caràcter prioritari, a tren tramvia de la línia de l’Aldea a
Tortosa.
6. Estudiar la viabilitat d’un eix ferroviari de mercaderies de l’Ebre seguint
l’Eix de l’Ebre, connectant els dos grans corredors ferroviaris, el del
Mediterrani i el de l’Interior, i possibilitant una sortida de mercaderies cap
a l’interior, entre Tarragona i Castelló.
7. Nova línia d’alta velocitat entre Castelló i Tarragona, i especialitzar la línia
actual, després d’adaptar-la a ample UIC, en mercaderies.
8. Afavorir i potenciar el transport multimodal de mercaderies, amb la
construcció de terminals multimodals, que comptin amb instal·lacions
modernes i adequades, i ben connectades amb la xarxa ferroviària i viària
i, si escau, amb els ports. (Logis Ebre i Àrea Móra/Garcia PPT TTEE).
Propostes en infraestructures viàries:
Desdoblament de la C-12 en el tram Sant Carles de la Ràpita-AmpostaLleida i reconversió en autovia
2. C-12B, Condicionament amb possible variant d’Ascó
3. Autovia A-7, del Mediterrani; tram entre l’Hospitalet de l’Infant i el Perelló.
4
Autovia A-7, tram entre el Perelló i la Jana (69 km)
5. Les variants de Falset, Gandesa, Corbera d’Ebre i Riudecols de l’N-420
6. La nova carretera de Riba-roja d’Ebre a Almatret i Mequinensa
7. L’anella viària del delta de l’Ebre. Carretera Sant Carles de la RàpitaPoblenou-Platja del Trabucador
8. Afavorir la connexió sud de Catalunya i del corredor del Mediterrani amb
l’Aragó, amb el desdoblament de l’N-420 entre Alcanyís i el Camp de
Tarragona
9. Dotar la C-43 (Gandesa-C-12) de les màximes prestacions possibles per
afavorir la connectivitat interna fins al corredor del Mediterrani
10. C44, condicionament entre l’Hospitalet de l’Infant i Móra la Nova (20 M€)
1.

ACCIÓ 7. TAULA DE MOBILITAT. SUPORT ADMINISTRATIU
ACCIÓ 8. PROJECTE LIFE MIGRATOEBRE. REFORMULACIÓ ASSUT DE
XERTA
ACCIÓ 9. PROMOCIÓ TURÍSTICA
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ACCIÓ 10.ESTUDI AMB PROPOSTES CONCRETES PER CONFIGURAR
UN NODE LOGÍSTIC A LES TERRES DE L’EBRE
Aquesta proposta s’hauria de concretar, en un primer moment, en un estudi
de viabilitat que inclogui aquestes variables fonamentals:
1. Les necessitats tècniques concretes per a la instal·lació.
2. L’enquadrament d’aquesta viabilitat a la localització estratègica de l’Àrea
Industrial Catalunya Sud Tortosa/ l’Aldea —i les TE en general—amb relació
als fluxos logístics i de mercaderies que té com a referències properes els
ports i altres nodes logístics de Barcelona, Camp de Tarragona, Castelló,
València i Saragossa.
3. La determinació d’altres possibles instal·lacions necessàries i/o útils per
a la configuració d’un sistema logístic que permeti optimitzar els fluxos de
pas en benefici de l’economia del territori.
4. La seva connexió amb les zones industrials properes. Roquetes,
polígons Oriola i Tosses d’Amposta, Zones industrials Ulldecona i la Sénia.
5. Els requeriments per a la connectivitat entre aquestes peces.
6. Les propostes de gestió del sistema que puguin correspondre als
agents de la zona.
Pren la paraula el Sr. Antoni Espanya i pregunta per la situació de l’Anella
Viària del Delta i en particular per la carretera de Poble Nou del Delta fins a
Sant Carles de la Ràpita.
El delegat del Govern, Sr. Xavier Pallarés, esmenta que s’han mantingut
reunions amb Ricard Font, amb la Diputació. La Generalitat ha redactat el
projecte i la previsió és per a l’any 2018.
El conseller Rull fa referència al ventall de propostes d’actuacions
contemplades. Comenta la delicada situació financera per a inversions en
carreteres. Tenim el tema dels peatges a l’ombra que suposen 185 milions
d’euros anuals. Destinem 70 milions de manteniment ordinari, 49 milions
bonificant peatges explícits i només 32 milions per a noves actuacions. 230
milions d’euros serveixen per pagar obres ja fetes.
Vol destacar la idea que el debat s’ha centrat en autovies i autopistes quan
el problema rau en les vies secundàries, i com finançar-les, apostant pel
reequilibri territorial.
El Sr. Royo exposa l’abast massa ambiciós de la proposta presentada pel
director, qualificant-la de totum revolutum. Demana més concreció i amb
criteris possibilistes que puguin dotar-se econòmicament.
El director exposa que precisament ha de ser el conjunt del territori qui
fixi les prioritats i que el que s’ha presentat és un inventari d’actuacions a
desenvolupar, sense fixar prioritats.
El conseller Rull pren la paraula per posar en valor l’Agenda del Corredor
Mediterrani. Es necessita una metodologia en base a la disponibilitat real i
cal uns projectes més madurs. Fa referència al Pla territorial que és un pla en
el seu sentit literal, cal desenvolupar-lo. Posa com a exemple les actuacions
en matèria d’abastament d’aigua, a través del cànon. L’ACA està preparant
projectes constructius per import 600 milions d’euros.
Pren la paraula el Sr. Wifredo Miró.
Demana “minut i resultat” de la situació del Corredor Mediterrani.
Estat dels Regionals d’alta velocitat, es pregunta.
De la integració tarifària que fa falta a les Terres de l’Ebre.
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El conseller Rull expressa la seva preocupació envers l’Administració de
l’Estat. S’han hagut de resoldre contractes d’obres ja adjudicats i s’ha
d’obrir un nou procés de licitació, en trams tots nostres: l’HospitaletCastelló, Castellbisbal-Tarragona, a la Sagrera.
El nou ministre De la Serna anunciava el bypass l’Hospitalet-Tarragona amb
ample ibèric d’entrada.
Demanàvem, el Govern de la Generalitat, entre Castelló i l’Hospitalet ample
internacional amb travesses polivalents (no tercer fil), el que ja havia anunciat
l’anterior ministra de Foment, Ana Pastor, del doble ample internacional al
2012 per al 2015. S’han perdut cinc anys.
El Ministeri de Foment ha atès la seva petició d’ample internacional a les
dues vies del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Tarragona, amb el
sistema de travesses polivalents, diferent al proposat per l’Estat d’instal·lar
el tercer fil en només una de les vies, el que representava mantenir un coll
d’ampolla.
Una mesura que permetria la circulació tant de trens d’ample ibèric com
internacional mantenint l’eix de la via i sense haver de fer canvis al sistema.
Per tant, doble ample internacional en el tram entre Castelló i l’Hospitalet
abandonant l’opció de tercer fil anunciada inicialment per Foment.
El tercer fil va ser adjudicat fa tres anys, però recentment s’ha rescindit el
contracte.
Es preveu que l’actuació estigui enllestida el tercer trimestre de 2018,
moment en el qual començarà una fase de proves.
S’ha d’assegurar per a l’any 2019 que les mercaderies del port de Tarragona
vagin en ample internacional fins a la frontera.
Al·ludeix als problemes de velocitat de la R16 i a l’entrada en servei de
l’Euromed a l’Aldea, amb una molt notable bonificació dels bitllets, en un
exercici de solidaritat amb les Terres de l’Ebre.
Anuncia la propera integració tarifària amb la TMobilitat.
Respecte a la constitució de la Taula de Mobilitat com a òrgan de governança,
diu que té una composició similar a les ATM. Ara s’ha d’iniciar la redacció
del Pla director.
Fa un balanç molt positiu de les noves línies i bonificacions aplicades.
El delegat del Govern relaciona les mesures de foment de la mobilitat al
territori. T-10, T120. La connexió amb l’aeroport. Ampliació propera al
Matarranya. Amb dos línies noves de bus.
Pren la paraula el Sr. Wifredo Miró per a mostrar la seva satisfacció per
l’arribada de l’Euromed a l’Aldea, però li preocupa quan s’acabarà aquest
servei. Demana uns regionals de velocitat amb serveis a totes les estacions
i, sobretot, aposta per la intermodalitat, posant com exemple Castelló, que
té una magnífica estació d’autobusos annexa a l’estació de Renfe.
El conseller Rull respon que, efectivament de la crisis se n’ha aprés molt. La
intermodalitat és bàsica. I l’equilibri en les inversions. Passa el mateix amb
els polígons industrials. Cal treballar segons demanda i no a l’inrevés.
Joan Bertomeu expressa que l’Euromed i les bonificacions són una carta
als reis. Critica que l’A7 no sigui realitat per manca d’acord polític a les
Terres de l’Ebre. Al·ludeix tot seguit a les estacions depuradores i la seva
implementació en el territori. Denuncia que hi ha ajuntaments que paguen el
cànon de l’ACA i la sanció per abocar al riu imposada per la CHE.
El conseller entoma el prec i parla del cànon com a mecanisme de solidaritat.
Cada municipi és responsable del seu sanejament. Però una depuradora no
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dona vots. La creació del cànon de l’aigua permet que avui en dia el 97%
de la població té aquest servei. El 3% pendent costa 1.200 milions d’euros.
Ens calen 900 depuradores noves.
Joan Moisés agraeix a l’IDECE l’oportunitat de participar. Pregunta si la
proposta d’actuacions quant a oliveres singulars és sols d’àmbit català. El
director respon que ha estat fruit d’una interpel·lació parlamentaria però que
també s’ha parlat amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia.
Joan Moisés fa referència a la doble imposició entre ACA i CHE, i al municipi
de la Sénia, també la Confederació del Xúquer.
El conseller anuncia una resolució ràpida, a nivell llei d’acompanyament del
pressupost i encarrega a l’IDECE, a través del seu director, per reunir-se
amb el gerent de l’ACA, Sr. Ridao.
Punt 5. Informar dels suports atorgats a altres organismes públics
En el marc de la convocatòria del Projecte “Treball a les 7 Comarques” i
via subvencions del SOC, els consells comarcals de la Ribera d’Ebre i de
la Terra Alta sol·licitaren de l’IDECE el suport als programes que ambdues
administracions aprovaren amb l’objectiu de dinamitzar econòmicament
les respectives comarques. Es tracta de ratificar, si escau, el suport que la
direcció de l’IDECE va explicitar el seu dia, en dates respectivament.
PUNT 4 DE L’ORDRE DEL DIA: Torn obert de paraules
No hi ha paraules demanades.

09.06.2017
IDECE signa el compromís d’estratègia
pla d’acció de turisme sostenible del
Delta de l’Ebre 2017-2021
ESTRATÈGIA I PLA D’ACCIÓ DE TURISME SOSTENIBLE DEL DELTA DE
L’EBRE 2017-2021
El Parc Natural del Delta de l’Ebre es va acreditar amb la Carta Europea
de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS) que atorga
la Federació EUROPARC en el 2007 i des de llavors, en col·laboració amb els
agents del territori, ha desenvolupat dos plans d’acció de cinc anys per millorar
el turisme sostenible.
Per a la seva renovació, s’ha elaborat de forma participada l’Estratègia i Pla
d’acció de turisme sostenible del delta de l’Ebre per al període 2017-2021,
amb àmbit d’aplicació en els set municipis deltaics, i que suposa un marc
comú i una estratègia compartida que ha d’orientar, de forma coordinada, totes
les planificacions, actuacions i inversions que realitzin les entitats públiques i
privades al territori i que tinguin incidència directa o indirecta en l’àmbit del
turisme en els pròxims cinc anys.
L’objectiu per al 2021 és consolidar els èxits aconseguits des de 2007,
avançar cap a una creixent sostenibilitat turística, i contagiar aquest model
a altres àmbits i sectors del territori, com a base per preservar les activitats
socioeconòmiques en el context deltaic.
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Simultàniament, es pretén que el delta de l’Ebre sigui un referent per a altres
espais deltaics de la conca mediterrània i territoris turístics litorals especialment
vulnerables. Hem de contribuir amb l’esforç de tots els agents públics i privats
a cercar solucions, amb criteris de sostenibilitat, que siguin un model de
governança per garantir el futur d’aquests espais.

14.06.2017
Reunió amb responsables de l’ACA
pel “Canon de control de vertidos” que
liquida la CHE
Arran del debat suscitat al si del passat Consell Rector, el conseller Rull
encomana a l’IDECE la gestió de cercar la informació i les possibles solucions
que l’ACA pugui donar per tal de pal·liar el conflicte per la coexistència de la
taxa pel Cánon de Control de Vertidos que liquida la Confederación Hidrográfica
del Ebro (i la del Xúquer) i l’impost del Cànon de l’Aigua que liquida l’Agència
Catalana de l’Aigua, en aquells municipis que no disposen de depuradora.
La reunió ha estat fructífera i l’ACA ja té previstes fórmules d’ajut als municipis
afectats. Durant el mes de juliol, ens avancen, ho posaran en comunicació dels
ajuntaments.

20.06.17
Sessió del Consell de Direcció
En el decurs d’aquest Consell, la Sra. Carme Chacón, directora de l’Agència
Catalana de Seguretat Alimentària, i la Sra. Mercè Bieto, subdirectora general
de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central, Camp de Tarragona,
Lleida, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre, han presentat als assistents el Pla de
seguretat alimentària 2017-2021.

20.06.17
El baix cabal de l’Ebre obliga l’IDECE a
augmentar les mesures de neteja d’algues
ACN Tortosa.-El baix cabal de l’Ebre, que fa setmanes que castiga el riu
durant aquesta primavera, ha fet que la presència d’algues s’hagi incrementat
dificultant també la navegabilitat. L’any passat, l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre (IDECE) va adquirir una embarcació que permet
tallar i recollir les algues d’una vegada, però enguany el baix cabal que té el
riu, amb 90 metres cúbics per segon aquest dimarts a Tortosa, fa inviable que
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pugui arribar a tots els racons. És per això que la Generalitat ha decidit doblar
esforços i tornar a recuperar la màquina per segar algues que s’utilitzava abans.
Per evitar que les algues tallades baixin riu avall fins a la desembocadura,
s’ha comprat una barrera flotant que permetrà aturar les algues i recollir-les
manualment. Des d’aquesta mateixa setmana s’intensificarà aquesta recollida
de plantes, principal hàbitat de les larves de la mosca negra.
El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha qualificat de
“dramàtica” la situació que està vivint el tram baix de l’Ebre amb xifres de cabal
sota mínims que s’allarguen en el temps. “Ens està provocant problemes amb
la navegabilitat però també amb les algues”, ha afegit.

22.06.2017
Sessió informativa a la secretaria
d’Hisenda
Per tal de poder aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i
simplificació dels procediments en l’àmbit dels pagaments tributaris i de les
cotitzacions socials, el 25 d’abril de 2017 es va aprovar l’Acord de Govern que
crea el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic
de la Generalitat a l’Estat. Aquest programa és d’aplicació directa a totes les
entitats en les quals la Generalitat té una participació majoritària, com és el cas
de l’IDECE.

26.06.17
Territori i sostenibilitat millora el servei de
bus a la Terra Alta
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya millora
el servei de bus entre Arnes, Horta de Sant Joan, Prat de Comte i Tortosa.
Hi haurà tres noves expedicions d’anada i tres de tornada per facilitar l’accés
dels estudiants als centres formatius i al Campus de la Universitat Rovira i Virgili
El Departament construirà una parada de bus a la carretera de T-330, a Horta
de Sant Joan, just a la cruïlla d’accés al municipi de Lledó.

29.06.2017
Sessió extraordinària del CESTE
El Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre, sota la presidència del Sr.
Josep M Franquet, s’ha reunit el dijous 29 de juny per tractar com a temes
principals el de donar compte de les actuacions de, l’IDECE per a l’exercici
2017, la creació i l’estudi del règim de funcionament de la Comissió de
Seguiment del Pla Estratègic i per últim, de les darreres informacions en relació

70

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2017

3.1

Actuacions i activitats realitzades

a la creació per part del govern de la Generalitat de la Taula de Mobilitat de les
Terres de l’Ebre.
Com a punt clau hi ha la proposta de creació -i el seu règim de funcionamentde la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació
de les Terres de l’Ebre.
La Comissió de Seguiment del Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació de
les Terres de l’Ebre, en endavant COMISSIÓ DE SEGUIMENT, és una comissió
dependent de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
(IDECE) i es configura com un òrgan consultiu i d’assessorament en matèries
socioeconòmiques, i com un òrgan de participació institucional.
La comissió s’ha d’organitzar en subcomissions per temàtiques, per dirigir,
planificar i coordinar les actuacions supracomarcals i potenciar projectes
comuns i compartits en el territori.
Es pretén crear una comissió amb una composició semblant a la del Consell
Promotor, però donant més importància si cal als sectors socioeconòmics, tot
aprofitant l’actual estructura de l’IDECE per evitar crear cap altre nou ens.
En la propera reunió del CESTE, a celebrar la primera quinzena de setembre,
es creu que, un cop presentades i debatudes les aportacions, podria posar-se
en funcionament.
Els membres assistents es reuneixen per tractar el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte de les actuacions de l’IDECE per a l’exercici 2017.
3. Taula de Treball Pla Estratègic (PEEOTE).
4. Taula de Treball Mobilitat.
5. Temes rebuts després de la tramesa d’aquesta convocatòria.
6. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
Obre la sessió, a les 9.45 hores, el president del CESTE, Sr. Josep Maria
Franquet i Bernis.
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia
12.09.16.
El president: “Bon dia a tots vostès. Suposo que juntament amb la convocatòria
heu rebut l’acta. Hi ha alguna correcció o modificació a fer pel que fa a l’acta
de la sessió anterior?” No havent-hi cap intervenció, s’aprova l’acta per
assentiment.
2. Donar compte de les actuacions de l’IDECE per a l’exercici 2017.
El director de l’IDECE comenta que es va presentar al Consell Rector el
document de proposta de Pla d’actuacions 2017 i se’n dona trasllat als
membres del CESTE perquè el puguin estudiar. Continua fent una descripció
de cadascuna de les accions que es proposen dur a terme i que són:
ACCIÓ 1.
ACCIÓ 2.
ACCIÓ 3.
ACCIÓ 4.
ACCIÓ 5.
ACCIÓ 6.

Seguiment PEEOTE: seguiment i gestió del Pla. Fórmula de
governança.
III Pla d’acció de la Carta Europea del Turisme Sostenible.
Actuacions envers les oliveres singulars a les TE.
Estudi per a la redacció d’un Pla de desenvolupament econòmic
en l’àmbit del Parc Natural dels Ports.
Navegabilitat. Lluita contra el caragol poma i macròfits.
Seguiment d’infraestructures previstes al PTPTE. Corredor del
Mediterrani.
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ACCIÓ 7.
ACCIÓ 8.
ACCIÓ 9.
ACCIÓ 10.

Taula de mobilitat. Suport administratiu.
Projecte LIFE MIGRATOEBRE. Reformulació assut de Xerta.
Promoció turística.
Estudi amb propostes concretes per configurar un node logístic a
les Terres de l’Ebre.

Sr. Hilari Curto, pel que fa a l’acció 3, pregunta quins criteris se seguiran per fer
les actuacions envers les oliveres singulars a les TE.
Sr. Joan Martín, pel que fa a la pregunta formulada, exposa que la forma
d’actuar ha estat en principi posar-nos en contacte amb el COPATE, organisme
que té fet un inventari, i també posar-nos en contacte amb la Mancomunitat
Taula del Sènia perquè també tenen fet un inventari, però a l’inventari de la
Mancomunitat no hi són tots els municipis que conformen les Terres de l’Ebre,
només hi ha els que formen part de la Mancomunitat. Aquests dos documents,
en principi, serien el punt de partida per poder actualitzar i ampliar l’inventari de
les oliveres singulars a les TE.
Sr. Joan Martín exposa en relació a l’acció 5, que ja va donar el seu parer
a la reunió que es va fer al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a
Tortosa, on el director de l’IDECE a participar en qualitat de convidat (l’IDECE
no forma part de la comissió), sobre la ubicació d’una estació de control i
desinfecció del caragol poma. Va suggerir que s’instal·lés a l’embarcador de
Xerta, però per criteris tècnics, des de Forestal Catalana es va considerar que
fos instal·lada a l’embarcador del Club de Rem de Tortosa.
Per altra banda, continua dient el director, que la Comunitat General de
Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre va exigir que per a procedir al control
i desinfecció, les embarcacions s’havien d’extreure del riu i, com ja s’ha trobat
caragol poma a Miravet, la Comunitat de Regants és molt estricta amb aquest
tema. Per tant, qualsevol embarcació s’ha d’examinar d’acord amb el protocol
aprovat entre la Comunitat i l’IDECE. La conseqüència de tot l’exposat, entre
altres, és que el llaüt de Tortosa en principi no podrà fer el trajecte riu amunt.
Per normativa no es pot passar, però per gestions realitzades amb la CHE es
va aconseguir que amb el protocol signat es pogués anar riu amunt ja que, la
normativa a les embarcacions que baixen no s’aplica. La CHE ho ha entès, que
per a les que baixen no cal el control, i això significa un pas endavant.
El Sr. Joan Martín comenta que estem en contacte amb Ports per instal·lar una
grua per dur a terme aquesta tasca.
Pel que fa al certificat que s’ha de fer a les embarcacions, comenta el Sr.
president que per a les que baixen, en principi, no s’ha de fer cap document,
però aquestes, algun moment o altre hauran de pujar, llavors sí que necessitaran
el certificat per tornar a pujar.
El president continua dient que la competència en qüestions del riu la té la
CHE, i “què ha fet la CHE en relació amb el caragol poma? No ha fet res.
Cal esmentar que hi ha departaments de la Generalitat que també tenen
competències però la CHE no ha fet res de res.”
El Sr. Hilari Curto comenta que en l’àmbit del Delta no es fa res. Cal remarcar,
però, que el caragol poma puja no amb les barques sinó amb rodes, potser
cal reflexionar-hi.
Pel que fa a l’acció 8, projecte LIFE MIGRATOEBRE. Reformulació assut de
Xerta, comenta el director de l’IDECE que ja s’ha fet la licitació de la rampa per
a peixos a l’assut d’Ascó i pel que fa a l’ascensor a l’assut de Xerta, comenta
que la CHE ha denegat l’autorització i ara s’està buscant una alternativa al
projecte inicial.
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3. Taula de Treball Pla Estratègic (PEEOTE).
El president comenta el règim de funcionament de la Comissió de seguiment del
Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, concretament
fa referència a l’article 2, naturalesa i objecte; l’article 4, composició, i a l’article
12, composició i funcions de la comissió permanent.
Un cop fet el comentari dels articles abans esmentats, el president passa la
paraula al director de l’IDECE.
El Sr. Joan Martín diu que en principi les pautes que es seguiran serà aprofitar
l’estructura de l’IDECE per possibilitar el seguiment del Pla estratègic. Per altra
banda, informa, que el reglament de l’IDECE estableix la possibilitat de creació
de comissions. Constituirem una comissió que estarà formada per membres
del Consell Rector i del Consell Assessor. Aquest òrgan estarà obert a qualsevol
tipus d’aportació, serà una comissió àgil, a més, a l’hora de determinar els
membres que la integraran, s’ha tingut en compte que no tingui un major pes
específic l’Administració pública.
Continua dient que el Pla que hem de treballar és el que ha fet la URV, però
s’han de definir les línies d’actuació i s’ha de pressupostar.
La Sra. Teresa Esmel comenta que als membres que formaran part de la
comissió hauria de tenir-se en compte que hi hagués un representant del món
rural, per tal de poder aportar la problemàtica que hi ha de despoblament.
4. Taula de Treball Mobilitat.
El Sr. president comenta la publicació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat, i també la publicació en data 8 de juny de 2017, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), de l’Acord GOV/73/2017, de 6 de juny, pel
qual s’autoritza la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre. Fa
un petit resum de l’acord i es centra al punt 4, on diu que correspon a l’IDECE
donar el suport tècnic i material per fer possible l’exercici de les funcions de
la Taula.
Continua dient si tenen una preforma del conveni que s’ha de signar?
El Sr. Wifredo Miró i el Sr. Josep Casadó demanen que se’ls expliqui aquesta
qüestió, ja que al final se n’han assabentat pels diaris i pel DOGC, i que no
saben què és això.
El Sr. Xavier Pallarès, contestant la intervenció del Sr. Miró i del Sr. Casadó,
menciona que gràcies a això que no saben el que és, el govern de la
Generalitat pot estar molt orgullós del tema de la mobilitat. El Govern va agafar
el compromís de fer un Pla de mobilitat, per la qual cosa i com a conclusions:
dos o tres mesos abans del temps previst està enllestit. Es va presentar i amb
això es van millorar les freqüències de trens i transport per carretera, es van
millorar les línies:
1. Bus Express Alcanar-Tortosa.
2. Connectivitat amb l’aeroport.
3. T10. Per un euro un ciutadà pot anar a qualsevol població de les Terres de
l’Ebre.
4. Les línies de la Ribera d’Ebre s’han millorat.
5. Noves línies de la Terra Alta fins a Tortosa.
Continua dient que s’ha aconseguit això. Parlem ara dels trens, s’ha aconseguit
l’aturada de l’Euromed, s’han augmentat i millorat els combois.”He de diri en
som conscientsque hi ha coses que hem fet i n’hi ha d’altres que no. Pel
que fa al conveni he de comentar-vos que demà no es pot signar per motius
personals i d’agenda. Dir-vos que no hem de minimitzar coses que tenen molta
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importància com la Taula de mobilitat i moltes coses que s’han fet. Les millores
que s’han fet s’han fet per tot el territori de les Terres de l’Ebre.
El Sr. Wifredo Miró comenta que no es critica els treballs i les gestions fetes
sobre la mobilitat. S’ha millorat la mobilitat, “molt bé i estic d’acord amb les
mesures que s’han fet. Però diem no a la Taula de mobilitat ja que és un
mecanisme que no hi estem d’acord”. El Sr. Josep Casadó comenta que el
Pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre es va paralitzar l’any 2011. I
pregunta “per què no es pot tenir una autoritat de mobilitat? Per què no es
pot fer un consorci? La resposta és: Sí que és pot fer. A més, si es crea una
ATM, aquesta decidiria com es distribuirien els diners, és a dir, tindria recursos
propis. La Taula de Mobilitat no preveu tenir recursos econòmics”.Continua
dient el Sr. Casadó que està content de les millores i de les prioritats que s’han
fet pel que fa a la mobilitat i, que està d’acord en què, la comunicació entre
les capitals de comarca ha de ser una de les principals prioritats. Acaba dient
que hem de poder decidir des del territori i que a cada decisió que s’adopti
hem de poder fer les nostres aportacions. Respecte al document de treball:
“Si el Pla director del 2010 el netegem, ja el temin a punt per treballar-hi”.El
Sr. Xavier Pallarés comenta que la Taula de Mobilitat és un eina que no l’hem
tingut mai i que serà molt més àgil i serà l’IDECE amb la seva infraestructura
que en donarà suport.
El Sr. David Queralt comenta que pel que fa al conveni diu que no se’ls ha
passat i tampoc pensaven passar-los-el, en definitiva, “no l’hem vist”. També
comenta que defensen una ATM. Respecte a la creació de la Taula de Mobilitat
considera que hauria de tenir unes funcions pròpies i un pressupost per poder
fer i prioritzar les actuacions a dur a terme. Pregunta: “Quant pressupost tindrà
la Taula de Mobilitat? Amb tot el que s’ha plantejat fins ara veiem que les
decisions es prendran fora d’aquí i que la veu de la societat civil no hi estarà
representada”.Continua dient que s’ha creat la Taula però sense tenir en
compte les aportacions fetes. Pel que fa a les decisions, no queda clar com es
prendran. No obstant això, “cal dir que hem millorat molt, un clar exemple és
l’Euromed. “Per altra banda, puntualitza que no està d’acord amb la forma de
treballar i que tot i que ells miren molt les formes en què es fan les coses, i les
fan perquè s’activin els processos, al final els tenen al marge de les decisions
que es prenen.
El Sr. Valentí Marín comenta que les competències d’una ATM no les tindrà la
Taula de Mobilitat i que no tindrà les mateixes atribucions i que ni la societat
civil ni els operadors no hi tindran gaire part.
El Sr. Xavier Pallarés fa una aportació dient que qui pot parlar amb més
coneixement en qüestions de mobilitat és el Sr. Ricard Font, i proposa que
un dia que vagi bé, se li pot dir que vingui per reunir-nos tots plegats i fer les
aportacions que es considerin oportunes.
El Sr. Joan Martín comenta que s’ofereix el CESTE com a fòrum de debat.
El Sr. Josep Casadó comenta que el reglament del CESTE s’ha de revisar.
El Sr. Wifredo Miró el CESTE ha de ser un fòrum d’opinió de la societat civil i
que aquestes opinions es traslladin al Govern perquè faci el que cregui oportú.
“considerem que les actuacions que faci el Govern haurien d’estar d’acord
amb les que es dictin i s’adoptin des del CESTE perquè, en aquest, hi ha la
veu del territori”.Continua dient que el funcionament del CESTE ha de canviar
i s’ha d’homologar, és per això, que “a l’única sessió que vindrem és a la
que s’aprovi un reglament per a què s’homologui el CESTE”.El Sr. President:
agafo el compromís de renovar el CESTE, el model que s’agafarà és el de la
Generalitat, quant a la composició l’analitzarem amb el director de “l’IDECE”.
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El Sr. David Queralt fa esment a la composició del Consell Econòmic i Social de
Catalunya i diu que seria bo tenir-lo com a model per a homologar el CESTE .
El Sr. Wifredo Miró demana una homologació del CESTE.
5. Temes rebuts després de la tramesa d’aquesta convocatòria.
No hi ha hagut temes rebuts.
6. Torn obert de paraules.
En no haver demanat ningú la paraula, el president agraeix l’assistència i la
participació i, acte seguit aixeca la sessió quan són les 12.30 h, de la qual, com
a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària
Vist i plau
El president

01.07.2017
FIREBRE a Benifallet Inauguració de
l’exposició LIFE MIGRATOEBRE
És la fira que anualment celebra el municipi de Benifallet i que té com a
principals elements el riu, la jota i la gastronomia. Es tracta d’un esdeveniment
que vol posar l’accent en la tradició que permet atorgar de valor una proposta
turística que és fonamental per a la promoció econòmica del municipi.
Entre els objectius de l’organització és fer de FIREBRE l›aparador de tot un
territori que és viu, emprenedor i carregat d›història. Que prenguin protagonisme
el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
Per aquest motiu, a FIREBRE es poden trobar productes i propostes de
cadascun dels indrets de les quatre comarques ebrenques. És el riu el nexe
conductor d’una fira/festa que apropa el públic a les Terres de l’Ebre. Riu i
Jota, eixos vertebradors del territori, i l’aposta per la millor gastronomia que és
la que ofereix FIREBRE en els estands, on es poden degustar els productes
més saludables, tots km 0: oli, vi, préssecs, mel, cireres, pastissets... i també
les millors tapes amb una restauració que sap combinar la tradició amb la
innovació. En aquesta fira, a més, es vol encabir tothom i, per això, restauradors
que hi participen també preparen tapes sense gluten. Pensant en la salut.
Per això, l’esport també hi serà present. Amb activitats gratuïtes al riu (tren
caiac, pàdel surf, piragua, canoa...) i exhibició i pràctica de zumba. Amb motiu
de FIREBRE, també es realitza el II Concurs de Jota Cantada de les Terres de
l’Ebre, que s’organitza amb la col·laboració amb Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries. Enguany se celebrarà el dia 1 de juliol a les 19 hores.
A més, aquesta edició FIREBRE coincideix amb la 8a Baixada Vogant per
l’Ebre, que organitza l’IDECE, i que congrega més de 1.000 assistents el dia 2
de juliol, amb sortida des de Miravet i arribada a Benifallet a les 13 hores.
Durant els dos dies també es podrà visitar l’exposició LIFE MIGRATOEBRE als
safarejos.
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03.07.2017
Reunió preparatòria de la participació
en el II Fòrum Internacional de
Desenvolupament Sostenible
Organitzat per Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), Moviment Internacional
d’Excel·lència, Salut Empresarial i Sostenibilitat (MIESES), World Quality
Organization (WQO) i Save the LIFE & Save the Planet.Creant el futur.
L’IDECE dona suport institucional al II Fòrum de Salut i Desenvolupament
Sostenible i Saludable que hi ha previst celebrar al Delta de l’Ebre (Terres de
l’Ebre, Reserva de la Biosfera) els dies 29 i 30 de setembre i a Barcelona, el 2
d’octubre.
Al Delta de l’Ebre, el Fòrum estarà focalitzat sobre “Territori i activitat econòmica”,
i a Barcelona, sobre “Ciutat i empresa responsable”.
Cada tema serà tractat i debatut per experts en la matèria amb la participació
dels assistents, interessats en la construcció d’un mon més saludable, just i
solidari.
La inscripció al Fòrum és gratuïta i els participants no reben cap retribució
econòmica.

04.07.2017
Trasllat de l’IDECE a la nova seu de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre
A partir del proper dimecres 5 de juliol, l’IDECE operarà des de les noves
dependències de la plaça Gerard Vergés, 1 de Tortosa. Les actuals oficines de
l’IDECE av. Generalitat, 116 de Tortosa han tancat definitivament.
El nou telèfon per contactar amb l’IDECE és el 977 495 400

06.07.2017
Territori i Sostenibilitat crea la Taula de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presidit avui la reunió
de constitució de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre com a òrgan
de consens territorial de totes les polítiques de transport públic. La taula està
formada per representants dels ajuntaments, consells comarcals, l’Institut per
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Generalitat. La
voluntat del Govern és treballar conjuntament amb els agents i administracions
locals la millora de les condicions de mobilitat de les Terres de l’Ebre, tant els
aspectes relacionats amb la planificació com els que tenen a veure amb la
millora dels serveis de transport i, especialment, del règim tarifari.
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Per a Rull, aquesta Taula és “una de les expressions més clares d’equilibri
territorial. D’una banda, perquè dotem el territori dels instruments per governarse ell mateix i, de l’altra, perquè podrem fer polítiques de planificació estratègica
solvents”. El titular de Territori i Sostenibilitat ha destacat que el primer objectiu
de la Taula és el d’elaborar el Pla director de mobilitat (PDM) de les Terres de
l’Ebre. “Elaborarem un diagnòstic per conèixer quina és la mobilitat interna i
cap a altres territoris tant dels passatgers com de les mercaderies i això ens
permetrà fer una planificació en matèria d’infraestructures i de serveis”. Rull ha
manifestat que si aquest treball “es fa de manera participada i consensuada té
molta més força, potència i estabilitat”.
Gestió conjunta de la mobilitat
La Taula permetrà gestionar conjuntament la mobilitat a les Terres de l’Ebre
fins a l’establiment definitiu a tot Catalunya del nou model de mobilitat dins del
projecte de la T-Mobilitat. La Taula elaborarà propostes per a la planificació dels
serveis de transport públic, de les infraestructures de transport i de la política
de tarifes, entre altres.
Tal i com ha explicat el conseller, un dels primers treballs que farà la Taula
serà l’elaboració i la tramitació, conjuntament amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat (DTES), del PDM de les Terres de l’Ebre, que servirà per planificar
la mobilitat a les quatre comarques, tant des del punt de vista del transport
públic de viatgers i les mercaderies, com del transport privat. El document es
redactarà després d’un procés participatiu per garantir el màxim consens amb
el territori.
Els membres de la Taula seran el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, el
director general de Transports i Mobilitat, el subdirector general de Transport
Públic i Mobilitat, el director de l’IDECE, el delegat del Govern a les Terres de
l’Ebre, el director dels Serveis Territorials del DTES, el director dels Serveis
Territorials del Departament d’Interior i representants dels consells comarcals
de la Terra Alta, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, i dels ajuntaments
d’Amposta i Tortosa.

07.07.2017
Presentació de la Llei de Territori
Més de 1.000 persones han participat en les set sessions de presentació de
l’Avantprojecte de llei de territori que el director general d’Ordenació del Territori
i Urbanisme, Agustí Serra, ha conduït a Solsona, Tarragona, Barcelona, Girona,
la Seu d’Urgell, Vielha, Lleida i Tortosa des del passat 6 de juny. El director ha
tancat avui el calendari de presentacions territorials a la capital del Baix Ebre.
La Llei de territori abordarà 10 àmbits temàtics principals, concebuts com a
principis rectors:
1. Integrar la legislació en matèria d’ordenació del territori.
2. Abordar la diversitat territorial de Catalunya.
3. Prioritzar el reciclatge urbà envers el creixement en extensió.
4. Adaptar i flexibilitzar la planificació en el context temporal.
5. Millorar l’eficiència i competitivitat del sistema territorial
6. Fomentar una major integració de les variables socials, econòmiques i
ambientals.
7. Planificar els espais oberts estratègica i proactivament.
8. Gestionar el parc edificat en els espais oberts.
9. Integrar el paisatge transversalment.
10. Abordar les urbanitzacions amb dèficits.
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07.07.2017
Consell Consultiu de la Reserva de la
Biosfera
Tercer Consell Consultiu de la Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre, amb
l’objectiu de donar compte del Pla de gestió de la Reserva Biosfera per tal de
ser aprovat definitivament i de presentar l’estratègia agroforestal de la Reserva.
La reunió es va celebrar al Cambra de Comerç de Tortosa i va ser presidida per
Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

07.07.2017
Inauguració exposició LIFE
MIGRATOEBRE a Sant Jaume
Fins al 6 d’agost l’exposició LIFE MIGRATOEBRE es pot veure a la Biblioteca
Francesc Balagué de Sant Jaume d’Enveja.

10.07.2017
Reunió a la casa de l’assut sobre cargol
o caragol poma
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha
convocat avui representats de les diferents administracions afectades per a
revisar el protocol previst dins el Pla de lluita contra el caragol poma i consensuar
actuacions de forma coordinada per a contenir el nou focus detectat en el riu
Ebre, en el municipi de Miravet.
En la reunió d’avui s’ha acordat prendre mesures immediates per a aïllar el
focus de Miravet. Totes les administracions, amb la col·laboració dels regants,
treballaran per a fer una barrera física que aïlli uns 200 metres al voltant del
focus, amb l’objectiu d’evitar que les postes puguin escampar-se. Alhora,
s’intensificarà la vigilància i les prospeccions, així com la campanya de
comunicació a la població.
Tot i que la competència en aquest tram del riu (Domini Públic Hidràulic) és de
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el Departament d’Agricultura col·labora
amb totes les administracions implicades per actuar amb la màxima efectivitat.
En la reunió d’avui hi han participat el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació; l’Agència Catalana de l’Aigua; la CHE; Forestal Catalana,
les Comunitats de Regants i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre (IDECE).
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13.07.2017
Sessió de la CTUTE
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. Deltebre
Avanç del Pla especial urbanístic del port de Deltebre.
3. L’Ampolla
Modificació puntual del Pla especial port de l’Ampolla.
PLANEJAMENT
4. Camarles
Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit del
PAU-2 “Els Sequers”
5. Alcanar.
2017 / 063283 / E
Pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica del núm. 9 del
carrer Barcelona,
6. Amposta.
2017 / 063474 / E
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal 43, ampliació del sistema
d’equipaments escolars (clau 3a) a l’àmbit del CEIP Consol Ferré,
7. Amposta.
2017 / 063479 / E
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 45, relativa al
canvi de classificació dels sòls de l’àmbit del PAU-2 Eucaliptus,
8. Amposta.
2017 / 063762 / E
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 46, inclusió BCIL
en el catàleg de patrimoni històric.
9. Sant Carles de la Ràpita
2017 / 063899 / E
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la definició urbana
de l’àmbit del centre d’establiment turístic.
10. Ulldecona
2017 / 063557 / E
Modificació de les Normes subsidiàries i de planejament relativa a la requalificació
del sòl urbà a sistema general viari i sistema d’equipament comunitari.
11. Ascó
2017 / 062725 / E
Modificació Puntual de les normes subsidiàries de planejament referent a part
de l’illa delimitada pels carrers. carretera de la Fatarella, carrer Pintor Margalef
i carretera Camposines.
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18.07.2017
Presentació del II Fòrum Internacional.
Desenvolupament sostenible i saludable
Aquest II Fòrum de Desenvolupament Sostenible i Saludable se celebrarà al
Delta de l’Ebre (Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera) els dies 29 i 30 de
setembre i a Barcelona, el 2 d’octubre. Al Delta de l’Ebre, el Fòrum estarà
focalitzat sobre “Territori i activitat econòmica”, i a Barcelona, sobre “Ciutat i
empresa responsable”.
OBJECTIU
Davant dels greus desequilibris socials, ambientals i econòmics del planeta
i la necessitat de profunds canvis en l’actual model de desenvolupament
econòmic, generador de desigualtat i precarietat en el treball, tot això
incrementat per l’última crisi econòmica internacional, s’analitzaran i debatran
des de perspectives territorials i locals, experiències exitoses en curs de
desenvolupament per fer front a aquests problemes. Es tracta d’evolucionar
d’un model que beneficia a uns pocs a costa de molts altres, cap un altre,
fonamentat en valors que beneficien a tots, especialment al bé comú. Per
aconseguir-ho és necessari treballar pel Desenvolupament Sostenible (DS)
amb la implicació de les institucions, de la societat civil i del món empresarial,
amb aliances a tots els nivells, i així poder donar compliment als objectius ODS
de Nacions Unides per a l’any 2030, amb la seva aplicació pràctica que aquest
fòrum tindrà cura de difondre.
Aquest II Fòrum donarà continuïtat al primer, celebrat a Maldonado (Uruguai)
l’any 2016.
TAULES DE DEBAT AL DELTA DE L’EBRE (50 ponents):
• ELS OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2030. TERRES
DE L’EBRE- RESERVA DE LA BIOSFERA.
• TERRES DE L’EBRE: RIQUESA AMBIENTAL I ACTIVITAT ECONÒMICA.
• PROTECCIÓ DE L’EBRE I EL DELTA EN UNA NOVA CULTURA DE
L’AIGUA.
• VALOR DE MARCA DEL TERRITORI, PRODUCTES I EMPRESA.
• INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL TERRITORI:
SECTORS AGROPECUARI I TURÍSTIC.
Conferència de clausura: Federico Mayor Zaragoza, president de Cultura de
Paz.
TAULES DE DEBAT A BARCELONA (40 ponents):
• L’EIXAMPLE CERDÀ: VIGÈNCIA D’UNA CIUTAT HUMANITZADA.
• CAP A UNA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE EN CIUTATS
INTEL·LIGENTS.
• EL COMPROMÍS DE LES PERSONES MITJANÇANT EL VOLUNTARIAT.
• ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. GENERACIÓ DE RIQUESA I IGUALTAT.
• EMPRESES SALUDABLES I SOCIALMENT RESPONSABLES, RSE.

80

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2017

3.1

Actuacions i activitats realitzades

18.07.2017
19a Reunió de seguiment del projecte
LIFE MIGRATOEBRE a la nova seu de
l’IDECE
Estat de les accions del projecte
• Acció A.2. – Procediments legals, administratius i financers per a la
construcció de l’ascensor i de la rampa per a peixos.
o Nou projecte de dispositiu de pas per a peixos de l’assut de Xerta.
o Posició en relació a la proposta d’aixecament de l’assut.
• Acció C.1 – Obres.
Estat i terminis previstos de les obres de la rampa per a peixos d’Ascó.
• Acció C.2 - Prova pilot de reintroducció de l’esturió.
Estat dels tràmits administratius (francocatalanoespanyols) per la portada dels
esturions de França a l’IRTA.
• Acció D.1 – Monitoratge de la prova pilot de reintroducció de l’esturió.
• Acció D.2. – Monitoratge de la població de peixos.
Estat del marcatge de peixos i dades preliminars dels moviments de peixos a
l’Ebre.
• Acció D.3. – Monitoratge ecològic del riu.
• Acció D.4.– Monitoratge del funcionament de les rescloses de navegació.
Terminis per a la instal·lació de les càmeres subaquàtiques a la resclosa de
Xerta.
• Acció E.1 – E.8 – Comunicació.
Itineràncies de l’exposició, informació de la piraguada, etc.
Esmena al contracte (pendent de presentació).
Pròrroga del projecte.
Replantejament dispositiu de pas per a peixos de l’assut de Xerta.

18.07.2017
Reunió del Consell de Direcció del
govern a les Terres de l’Ebre
S’han tractat, pel que fa l’IDECE, temes com el les mesures contra el cargol
poma a Miravet, les obres per a la rampa de peixos a Ascó, i la darrera reunió
del Consell Econòmic i Social.
La resta de departaments han exposat les incidències i previsions per a les
properes setmanes.
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19.07.2017
Signatura del conveni del programa
d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels
tributs amb l’ATC
Per tal de poder aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i
simplificació dels procediments en l’àmbit dels pagaments tributaris i de les
cotitzacions socials, el 25 d’abril de 2017 es va aprovar l’Acord de Govern que
crea el programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic
de la Generalitat a l’Estat. Aquest programa és d’aplicació directa a totes les
entitats en les quals la Generalitat té una participació majoritària, com és el
cas de l’IDECE.

22.07.2017
L’IDECE col·labora en la via blava en pro
de la navegació fluvial
De l’arròs al vi, remuntant el riu des de la desembocadura a Tortosa per
reivindicar la navegació fluvial. Sota aquest objectiu es va desenvolupar ‘La
Via Blava’ que dissabte va reunir 14 embarcacions i més d’un centenar de
persones. Una iniciativa lúdica però també esportiva que uneix turisme i
gastronomia.
La sortida va ser des del port esportiu de Riumar, a Deltebre, fins a arribar
a Tortosa. Un cop desembarcats, es va dur a terme una visita guiada a la
Festa del Renaixement, per a continuar fins al Pinell de Brai per a realitzar una
visita guiada a la Catedral del Vi, incloent un tast de vins de la DO Terra Alta.
Finalment, es va fer un dinar al restaurant Vila Retiro, a Xerta.
(FONT EBREDIGITAL)

24.07.2017
Proposta de la Generalitat per reduir
l’accidentalitat de l’N-340
ACN Barcelona. Els alcaldes de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el
Penedès han donat aquest dilluns el seu aval a la proposta de la Generalitat per
reduir l’accidentalitat de l’N-340 a base de desviar obligatòriament els camions
cap a l’AP-7 amb un descompte als peatges, alhora que es vol bonificar el
100% dels trajectes interns que els residents facin utilitzant l’autopista. En una
reunió amb els consellers de Territori i d’Interior, Josep Rull i Joaquim Forn,
els alcaldes han acceptat el projecte del Govern i s’han emplaçat al setembre
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per concretar-ne els detalls i l’aplicació. Durant la trobada d’aquest dilluns a
la tarda, Rull ha assegurat que la setmana passada el Ministeri de Foment va
donar el vistiplau a les dues mesures proposades. La Generalitat resta ara a
l’espera d’aconseguir l’entesa amb els transportistes.
Durant la reunió d’aquest dilluns a la tarda al Departament de Territori i
Sostenibilitat, els consellers Josep Rull i Joaquim Forn han exposat als alcaldes
la doble proposta que l’ACN va avançar el passat mes de febrer: desviació
obligatòria dels camions perquè abandonin l’N-340 i utilitzin l’AP-7, i bonificació
del 100% dels peatges per als residents que facin un viatge d’anada i tornada
entre Alcanar i Vilafranca el mateix dia. A diferència de la proposta inicial,
aquest cop s’ha ampliat la bonificació que s’aplicarà als transportistes per
utilitzar l’autopista, que finalment serà d’entre el 42,5% i el 50% -en funció del
tipus de desplaçament-.Rull ha aplaudit el suport aconseguit dels alcaldes i ha
assegurat que es tracta de mesures que s’aplicaran “de manera immediata”.
Fonts de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat han assegurat que el ministre
de Foment, Íñigo de la Serna, s’ha compromès personalment amb Rull a aplicar
i finançar aquestes dues mesures per descongestionar l’N-340. Davant aquest
compromís de l’Estat espanyol, el calendari amb què treballa la conselleria és
que els desviaments dels transportistes i les bonificacions podrien estar en
marxa entre finals d’any i principis del 2018.

25.07.2017
Baix cabal de l’Ebre.
Recomanació no navegar
Datos analógicos en Tiempo Real
Descripción

Fecha

Valor Unidad Tendencia

NIVEL EBRO EN TORTOSA

25/07/2017 09:00

0,92

m

CAUDAL RIO EBRO EN
TORTOSA

25/07/2017 09:00

79

m³/s

PRECIP. QM. EN TORTOSA

25/07/2017 09:00

0,0

l/m²

PRECIP. ACUM. DIA EN
TORTOSA

25/07/2017 09:00

0,0

l/m²

PRECIPITACIÓN. EN
TORTOSA

25/07/2017 09:00

0,0

l/m²

TEMPERATURA AGUA EBRO
EN TORTOSA

25/07/2017 09:00

23,6

ºC

VELOCIDAD VIENTO EN
TORTOSA

25/07/2017 09:00

5,7

m/s

DIRECCION VIENTO EN
TORTOSA

25/07/2017 09:00

59,0

º
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26.07.2017
Instal·lada la barrera flotant de l’IDECE
Avui ja ha entrat en funcionament la barrera flotant adquirida per l’IDECE als
efectes de retenir les algues i macròfits i evitar que baixin riu avall després
de les feines de sega que necessita el manteniment de la via navegable. En
aquesta ocasió, però, s’ha col·locat en les actuacions que per donar resposta
a la presència de caragol poma a Miravet, el grup de treball creat ad hoc per
neutralitzar el focus detectat prop del pas de barca ha considerat oportú.

29.07.2017
Es recomana molta precaucio en
actvitats al riu
S’ha detectat un nombre molt elevat d’algues i troncs baixant pel riu fruit
del darrer temporal que ha superat la barrera de la central de Xerta. MOLTA
PRECAUCIÓ EN ACTIVITATS AL TRAM BAIX AVALL XERTA, TANT PER A LES
EMBARCACIONS A MOTOR COM LLEUGERES.

31.07.2017
S’incrementen els serveis contra les
algues al riu
Avui s’ha dictat la resolució declarant l’emergència d’actuacions d’increment
del servei d’eliminació sega i recollida d’algues i macròfits en el tram baix del
riu Ebre.
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31.07.2017.
Informe en relació amb el model
de conveni tipus entre l’Agència
Tributària de Catalunya i les entitats
del sector públic de la Generalitat per
a l’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels
tributs que ingressa el sector públic
de la generalitat a l’agència estatal de
l’administració tributària
Antecedents
La Secretaria d’Hisenda ha tramès a la Intervenció General dues propostes
de conveni tipus a signar amb les entitats dels sector públic de la Generalitat
en compliment de l’Acord de Govern del 25 d’abril de 2017, pel qual es crea
el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de
la Generalitat a l’Estat.
El contingut dels convenis és el següent:
− Obligacions de l’ATC:
− Prestar a les entitats els serveis d’assessorament operatiu en matèria
tributària que resultin necessaris.
− Assumir, en representació de cada entitat, les funcions de presentació i/o
pagament telemàtic de les declaracions, autoliquidacions i de les declaracions
informatives especificades en l’annex 1 del Conveni, així com la realització dels
altres tràmits tributaris relatius a tributs gestionats per l’AEAT (clàusula segona
apartat 2.2).
− Ingressar als comptes del Tresor estatal i abans de la finalització del termini
voluntari d’ingrés les quotes corresponents a les declaracions i autoliquidacions
objecte de presentació (clàusula quarta apartat 4.2).
− Tramitar la presentació telemàtica de les declaracions, autoliquidacions
i declaracions informatives establertes en l’annex 1 del Conveni, que les
entitats estan obligades a presentar, en els termes i condicions previstos en la
normativa tributària estatal (clàusula quarta apartat 4.3).
− Obligacions de les entitats:
− Atorgar apoderament a l’ATC perquè pugui actuar en la seva representació
per realitzar els tràmits o actuacions relacionats en l’article 46.2 de la Llei
58/2003, General Tributària.
− Subministrar a l’ATC, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors
a la finalització del termini normativament establert per a la presentació de les
declaracions i autoliquidacions tributàries i de les declaracions informatives,
les dades necessàries perquè es duguin a terme aquestes funcions segons el
procediment establert en el conveni (clàusula tercera apartat 3.3).
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− Respondre de l’exactitud de les dades que faciliti a l’ATC per a l’exercici de
les funcions estipulades en el Conveni. L’ATC no podrà modificar les dades
sense l’autorització de l’entitat.
− Les entitats integrants del sistema de cash-pooling de la Generalitat de
Catalunya han de registrar les previsions de tresoreria i dur a terme l’ingrés a
l’ATC, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils anteriors a la finalització
del termini voluntari de pagament, l’import de les quotes resultants de les
declaracions i autoliquidacions objecte d’aquest conveni, al compte que
indiqui l’ATC, a través dels mitjans de pagament reconeguts i acceptats per
l’ATC (clàusula tercera apartat 3.4).

10.08.2017
Signatura del contracte d’obres rampa
de peixos d’Ascó
Aquest matí s’ha signat el contracte d’obres per construir una rampa per a
peixos a l’assut d’Ascó, que servirà per al pas de caiacs canoes i piragües i
també per al control de peixos migradors.

11.08.2017
L’exposició LIFE MIGRATOEBRE a
l’Ajuntament d’Ascó
Dintre la itinerància de l’exposició, i amb tota la col·laboració de l’Ajuntament
d’Ascó, que s’ha implicat molt en el projecte de construcció de la rampa
de peixos de l’assut a Ascó, fins al 21 d’agost es pot visitar la exposició
a l’Ajuntament. La propera inauguració, el proper dijous 24 d’agost, a
l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre.
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21.08.2017
Nou model de certificat per passar la
resclosa de Xerta
Donada l’aparició del focus de caragol poma a Miravet i dintre de les mesures
de prevenció, les embarcacions que pretenguin utilitzar els serveis de la
resclosa es veuran obligades a passar un control per part de l’IDECE, segons
model.
D’altra banda, s’han previst dues noves estacions de control, a part de l’antic
embarcador del Club de Rem de Tortosa: embarcador de Xerta i per a les que
circulin riu avall, antic pas de barca de Benifallet. Per a la present campanya
de navegació 2017, les embarcacions que pretenguin traspassar riu amunt la
resclosa de Xerta necessiten el certificat de descontaminació del caragol poma.
Telèfon contacte: 673 102 097.
En aquest sentit, l’IDECE ha netejat les seves embarcacions de servei.

23.08.17
Les obres de la rampa de peixos a l’assut
d’Ascó, al ritme previst
Aquest matí s’ha realitzat una visita a les obres que l’IDECE dintre del projecte
LIFE MIGRATOEBRE impulsa. El ritme de les obres és l’adequat i sembla que
es compliran els terminis per posar en funcionament la rampa aquest mes
d’octubre.

24.08.2017
Inauguració de l’exposicio LIFE
MIGRATOEBRE a Riba-roja
Càlida acollida a la inauguració de la exposició del LIFE MIGRATOEBRE a
Riba-roja d’Ebre. Es pot visitar fins al dia 2 de setembre, a les dependències
de l’Ajuntament.
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25.08.17
Acord per a la millora del sanejament al
Montsià
L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Montsià han signat
diversos convenis per impulsar a actuacions destinades a la millora del
sanejament a la comarca.
L’acord garanteix el finançament per part de l’ACA per iniciar la redacció dels
projectes de sanejament del nucli l’Eucaliptus a Amposta i l’optimització del
sistema de sanejament de Santa Bàrbara. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
i el Consell Comarcal del Montsià han signat, recentment, el conveni per a
la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració
del nucli l’Eucaliptus així com també per a redactar el projecte destinat a
l’optimització del sistema de sanejament de Santa Bàrbara.
Mitjançant aquest acord, validat durant la darrera sessió del Consell
d’Administració de l’ACA, es determina com es durà a terme el finançament de
la redacció d’ambdós projectes, inclosos en el Pla hidrològic de demarcació
hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) vigent.
L’import màxim previst de finançar per l’Agència és de 92.000 euros, dels
quals 43.500 corresponen a la redacció del projecte de l’Eucaliptus i 48.500
al de Santa Bàrbara. L’aportació de l’ACA es realitzarà en les anualitats 2017
i 2018.
El Consell Comarcal del Montsià durà a terme la redacció del projecte
constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
L’acord facilita l’apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia
amb el nou model de sanejament que promou el Govern en col·laboració amb
les administracions locals i supramunicipals.
El sanejament a Catalunya.
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, el seu Programa
de mesures associat i el Pla hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre
inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents,
així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora
de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
A data d’avui, les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el
sanejament de més del 97,1% de la població catalana.
Pel que fa al Montsià, la comarca compta amb 13 depuradores en servei que
depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.

31.08.2017
Segona visita d’obres a la nova rampa de
peixos d’Ascó
L’obra, en el marc del programa LIFE MIGRATOEBRE, avança satisfactòriament.
Ja s’ha pogut comprovar, de manera provisional, que les diferents espècies
piscícoles se senten atretes per la rampa, confirmant els estudis tècnics de
disseny de la construcció.
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01.09.2017
Treballs de millora de la connectivitat pas
de peixos a la resclosa de Xerta
El sistema consisteix en la instal·lació d’uns equips dotats de sis mini càmeres
submergibles ubicades a la resclosa de Xerta i d’un equip de gravació de vídeo
que detectarà els diferents exemplars de peixos que migren pel nostre riu.

01.09.2017
Impuls al nou model de sanejament al
Baix Ebre. Inauguració exposició ACA
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han
signat, recentment, el conveni per a la redacció del projecte constructiu del
sistema de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta.
Mitjançant aquest acord, validat durant la darrera sessió del Consell
d’Administració de l’ACA abans de l’estiu, es determina com es durà a terme
el finançament de la redacció del projecte constructiu esmentat, inclòs en el
Pla hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE) vigent.
L’import màxim previst de finançar per l’Agència és de 68.500,00 euros.
L’aportació de l’ACA es realitzarà en les anualitats 2017 i 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme la redacció del projecte
constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
L’acord facilita l’apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia amb
el nou model de sanejament que promou el Govern en col·laboració amb les
administracions locals i supramunicipals.

05.09.2017
Els alcaldes avalen la proposta de
la Generalitat per a la reducció de
l’accidentalitat a l’N-340
Vint-i-cinc municipis de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el
Penedès han donat el vistiplau definitiu a la proposta del Departament de
Territori i Sostenibilitat per al desviament dels vehicles pesants cap a l’AP-7 i la
bonificació per als desplaçaments interns a l’autopista.
Rull ha anunciat que la mesura serà efectiva a partir de gener del 2018, “un cop
hem acreditat que compta amb el consens del territori”.
Les mesures incloses a la proposta de la Generalitat pretenen descongestionar
l’N-340, molt saturada, especialment pel pas habitual de camions. Així, la
implantació d’aquestes mesures permetrà desviar uns 3.800-4.000 camions
diaris de la N-340 a l’AP-7 entre Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant, la qual
cosa millorarà la seguretat i fluïdesa en la carretera. Concretament, la proposta
inclou:
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• Desviament obligatori de vehicles pesants cap a l’AP-7 entre Peníscola
i Hospitalet de l’Infant, i entre Altafulla i Vilafranca del Penedès Sud: la
bonificació del peatge per als camions de pas serà del 42,5% i per als que
fan desplaçaments locals serà del 50%.
• Bonificació per als vehicles lleugers a l’AP-7 per als moviments interns entre
Vilafranca Sud i Alcanar: es bonificarà el 100% de l’import del peatge de
l’AP-7 en el desplaçament per als vehicles lleugers que facin el recorregut
d’anada i tornada entre dos sortides/entrades entre Vilafranca Sud i Alcanar
en període de 24 hores com a màxim.
Com ja succeeix a altres vies de peatge, aquestes bonificacions es vehicularan
mitjançant el sistema de pagament dinàmic (Via-T). Aquesta proposta de la
Generalitat serà vigent fins al desplegament del nou model de peatges que el
Govern vol implementar en el territori a partir del gener de 2019, basat en una
tarifa plana que permetrà homogeneïtzar el sistema de peatge a Catalunya.

08.09.2017
Acte institucional de commemoració de
la Diada Nacional de Catalunya
Aquest divendres 8 de setembre, a les 19.30 h, a la plaça de Gerard Vergés,
1, de Tortosa (Edifici de la Generalitat a les Terres de l’Ebre).
Discurs institucional de l’Il·lm. Sr. Xavier Pallarès Povill, delegat territorial del
Govern a les Terres de l’Ebre.
Conferència del periodista i escriptor, Sr. Vicenç Villatoro.
Actuació musical del Quintet del Professorat de la Unió Filharmònica d’Amposta,
que clourà amb la interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya.

12.09.2017
1a Reunió de la taula de mobilitat de les
Terres de l’Ebre
1. Constitució de la Taula de Mobilitat. Nomenament de membres i secretari.
Determinació del règim de reunions i funcionament.
2. Informe situació del transport públic a Terres de l’Ebre.
3. Pla director de mobilitat de Terres de l’Ebre: proposta de metodologia i
calendari.
4. Enquesta de mobilitat a les Terres de l’Ebre.
5. Encàrrec al Departament de Territori i Sostenibilitat de l’anàlisi de millores
tarifàries i la integració dels serveis urbans i interurbans de bus.
6. Torn Obert de paraules.
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13.09.2017
Reunió amb l’Ajuntament de Xerta
per tractar les alternatives del LIFE
MIGRATOEBRE a l’Assut de Xerta.
Reunió amb l’alcalde de Xerta i els Serveis de Secretaria per tractar diferents
alternatives al projecte LIFE MIGRATOEBRE al terme municipal de Xerta

14.09.2017 i 15.09.2017
Trobada a Tremp amb l’IDAPA
Els responsables i tècnics de l’IDECE es reuneixen amb els de l’IDAPA en
una jornada d’Intercanvi anual de projectes i experiències entre ambdues
institucions que pretenen la projecció dels seus territoris. Com a complement
de la reunió, va haver-hi una visita a la seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya amb seu a Tremp.

18.09.2017
Reunió del jurat dels premis IDECE
S’ha reunit el jurat dels premis IDECE per als instituts ebrencs. S’han contrastat
les diferents graelles de puntuació i en breu s’anunciarà el resultat, durant l’acte
de lliurament dels premis.

19.09.2017
Reunió a la Delegació del Govern del
Consell de Direcció
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20.09.2017
Certificat pagament Entitats
El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del Govern de la Generalitat
de Catalunya contra els acords del Consell de Ministres del passat divendres,
publicats mitjançant l’Ordre del Ministerio de Hacienda y Función Pública el
passat dia 16 de setembre.
L’esmentat acord estableix en el punt tercer que l’ordenació de pagaments
per part de la Generalitat i les entitats del seu sector públic mitjançant entitats
financeres haurà d’anar acompanyada d’una certificació de l’Interventor o del
titular de cada entitat segons el model establert pel Ministerio de Hacienda y
Función Pública.
Si bé a criteri de la Generalitat de Catalunya aquesta admissió del recurs
comporta la no executivitat de l’Ordre, i addicionalment a data d’avui no s’han
rebut indicacions del Ministerio de Hacienda y Función Pública en relació al
model del certificat; davant de la possibilitat que alguna entitat financera sol·liciti
la presentació del mateix, us adjuntem el model de certificat, el qual caldrà
emetre únicament en cas del pagament de la nòmina dels treballadors de cada
entitat, impostos, venciment de deute o bé altres despeses de caràcter urgent
i inajornable, i si l’entitat financera exigeix la seva presentació per a materialitzar
el pagament. L’esmentat certificat haurà de ser signat pel titular de cada entitat
en el cas que l’entitat no estigui subjecte a fiscalització prèvia de la Intervenció.

06.10.2017
Reunió al Departament amb els tècnics
d’Smart Catalonia
S’ha exposat per l’IDECE les mancances i projectes a desenvolupar d’acord
amb les funcions encomanades a IDECE. Especial atenció a les zones
rurals, desenvolupament d’infraestructures de transport, TIC i aspectes
mediambientals

14.10.2017
El Conseller Rull presideix la Festa de
l’Aiguardent a Prat de Comte
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17.10.2017
Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre
Ordre del dia de la sessió del 17 d’octubre de 2017
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
1. Deltebre.- Pla especial urbanístic CST núm. 9 Pont del Rei.
2. El Perelló. Consulta d’avaluació ambiental del Pla especial urbanístic d’un
càmping de primera categoria.
3. Xerta. Avanç de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal, àmbit deixalleria.
4. Ascó. Consulta d’avaluació ambiental de la modificació puntual de les
Normes subsidiàries de planejament MP4-17, límits clau SGT.
5. Riba-roja d’Ebre. Avanç de la modificació puntual de les Normes subsidiàries
de planejament, per regular els usos i l’adaptació del SNU al PTPTE.
PLANEJAMENT
6. L’Ampolla. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
núm. 5, sector Z3.
7. Tortosa. Correcció d’errada del Pla especial urbanístic, sector 1 conjunt
historicoartístic
8. Xerta. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 005,
àmbit Casa Bayot, plaça Major, 2.
9. Amposta. Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal 43, ampliació
del sistema d’equipaments escolars (clau 3a) a l’àmbit del CEIP Consol Ferré.
10. Amposta. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
47, canvi de qualificació a sistema d’equipaments a l’àmbit de la planta baixa,
dels sòls compresos entre els carrers Sant Roc, Sant Isidre i Travessia de Sant
Isidre.
11. Sant Carles de la Ràpita. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal en relació a l’accessibilitat universal i a la incorporació del Pla director
urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre.
12. Sant Carles de la Ràpita. Pla especial urbanístic per a concretar i definir els
usos a les instal·lacions de l’antic sindicat agrari.
13. Ginestar. Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal.

17.10.2017
Reunió amb Josep M Franquet per la
nova composició del CESTE
Es planteja una nova composició del Consell Econòmic i Social de les Terres de
l’Ebre d’acord amb criteris menys administrativistes i més propers als sectors
socioeconòmics, societat civil, sindicats i empreses.
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18.10.2017
Instrucció Economia i Hisenda 03/2017
sobre els efectes de l’aplicació de l’Ordre
HFP/886/2017, de 20 de setembre, per
la qual es declara la no disponibilitat de
crèdits en el pressupost de la Comunitat
Autònoma de Catalunya per al 2017
En data 21 de setembre de 2017, es va publicar l’Ordre HFP/886/2017, de
20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el
Pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al 2017 (BOE núm.
228, de 21.09.2017).
Instrucció
Els expedients administratius iniciats i en tràmit abans de l’aplicació de l’Ordre
HFP/886/2017, per l’efecte de l’aplicació d’aquesta disposició, queden
suspesos atesa la impossibilitat de continuar el procediment, al no disposar de
crèdit suficient i adequat per fer front a les despeses que se’n deriven.
Per tant:
4.1 Els òrgans competents han de dur a terme les actuacions administratives
previstes en la normativa aplicable a cada àmbit per tal de procedir a la
suspensió dels procediments afectats.
4.2 Aquesta situació afecta:
• Els procediments de contractació que es trobin en qualsevol fase anterior
a l’adjudicació.
• Els procediments d’ajuts i subvencions que es trobin en qualsevol fase
anterior a la resolució de concessió.
• Els procediments de modificacions pressupostàries amb origen o destí
a partides pressupostàries afectades en qualsevol fase anterior a la seva
comptabilització.
• Qualssevol procediment dels quals se’n derivin obligacions econòmiques
de despesa, en qualsevol fase anterior al compromís amb un tercer.
17 d’octubre de 2017

19.10.2017
Reunió de la Junta Rectora dels Ports
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20.10.2017
Lliurament dels sisens premis IDECE
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) ha
organitzat la 6a edició del Premi IDECE amb l’objectiu de fomentar la projecció
de les Terres de l’Ebre, el qual premia la qualitat dels treballs de recerca i crèdit
de síntesi/projecte dels cicles formatius de grau superior, que versin sobre
estudis relatius al desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre.
És un premi que pretén reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes i els
guardons consisteixen en una aportació econòmica; a més de la publicació
al web www.idece.cat i la possibilitat de publicar en paper el treball que hagi
obtingut el primer premi. I, en aquesta sisena edició del premi IDECE s’hi han
presentat 15 treballs d’alumnat dels centres de secundària d’Alcanar, Amposta,
Flix, el Perelló, la Ràpita, Roquetes i Tortosa.
La seu de la Generalitat a les Terres de l’Ebre ha acollit l’acte de lliurament
dels 4 premis d’aquest 2017 amb les directores territorials d’Ensenyament,
Manolita Cid, i d’Empresa i Coneixement, Mercè Miralles; la coordinadora
territorial de Joventut, Norma Pujol, i el director de l’IDECE, Joan Martín.
Concretament, els premiats han estat:
• Primer premi, el treball A flor de pell. Creació d’una empresa de cosmètica
natural, de Maria Fibla Juan i Laia Fibla Bosch, de l’Institut Sòl de Riu
d’Alcanar, dotat amb 1.500 €.
• Segon premi, dotat amb 1.000 €, s’ha lliurat a l’obra titulada Anàlisi de
productes farmacèutics en aigües. Ús de polímers d’impressió molecular,
de la qual és autora Mar Fàbregues Martí, estudiant de l’Institut Ramon
Berenguer IV d’Amposta.
• Tercer premi, dotat amb 700 €, s’ha atorgat a l’obra titulada La desmemòria
històrica. Els desapareguts de la guerra civil espanyola, de Júlia Martí
Moreso, de Rasquera, alumna de l’Institut Blanca d’Anjou.
• I, finalment, el quart premi, dotat amb 500 €, ha estat per a l’obra titulada
L’herència mediambiental de Flix, de la qual és l’autora l’Ariadna Julian
Martos de Flix.

23.10.2017
Finalitzades les obres de la rampa de
peixos d’Ascó
Les obres de la rampa de peixos a Ascó es donen per finalitzades. Avui s’ha
fet una reunió amb els tècnics per ultimar els detalls de la recepció de l’obra i
els petits detalls per finalitzar.
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24.10.2017
Jornada de marques a la URV
Marques de ciutat i territori com a estratègies impulsores de desenvolupament.
Organitzada per la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV. Experiències
del Matarranya i el Baix Aragó, Morella, Hostalric, Manresa, Olot, Vendrell i
l’Ass. Boscos, Bruixes i Bandolers.

25.10.2017
Presentació a la Fira municipalia de Lleida
dels treballs de manteniment del riu
El gerent de l’UTE NAVEGABILITAT DE L’EBRE, Xavier Vaqué, ha presentat
dintre de l’espai FIRA MUNICIPÀLIA a Lleida en què consisteixen les seves
funcions, posant en valor l’esforç de l’IDECE per tal de superar els problemes
de proliferació d’algues al riu i la lluita contra el caragol poma.

02.11.2017
Inauguracio exposició
LIFE MIGRATOEBRE a Xerta
Coincidint amb la Festa Major de Sant Martí de Xerta s’ha programant
l’exposició del LIFE MIGRATOEBRE a la Sala Polivalent de l’Ajuntament.
L’exposició està oberta a tothom en horari lliure, de manera que la població
pugui visitar-la en el moment del dia que desitgi.
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09.11.2017
Consell de Marca Terres de l’Ebre
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell de la Marca
Terres de l’Ebre del dia 19 de juliol de 2017.
2. Donar compte del canvi de diputat per part del grup polític PSC.
3. Informe de Presidència.
4. Informe de Direcció.
5. Proposta d’aprovació del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat de
Turisme – Terres de l’Ebre per a l’exercici 2018.
6. Proposta d’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de
l’Organisme Autònom Patronat de Turisme – Terres de l’Ebre per a l’exercici
2018.
7. Proposta d’aprovació del Pla d’actuació 2018.
8. Donar compte la proposta de concessió del XXVI Premi Jordi Cartanyà
d’acord amb les bases específiques que regulen la concessió del Premi Jordi
Cartanyà.
9. Proposta d’aprovació de la subvenció a l’Ajuntament de Deltebre per
promoure l’arròs del Delta de l’Ebre a la XXIII edició del Saló Manga a Barcelona.
10. Proposta d’aprovació de la subvenció al Consell Comarcal de la Terra Alta
per la campanya de publicitat a la Via Verda de la Terra Alta.
11. Proposta d’aprovació de la subvenció al Consell Comarcal del Baix Ebre
per la campanya de publicitat a la Via Verda del Baix Ebre.
12. Donar compte de les actuacions dutes a terme des de la darrera sessió del
Consell de la Marca Terres de l’Ebre.
13. Precs i preguntes.
Pressupost Terres de l’Ebre
Pressupost ingressos:
Capítol 4: Transferències corrents 730.000,00 €
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 730.000,00 €
Pressupost de despeses:
Capítol 1: Despeses de personal 237.783,02 €
Capítol 2: Despeses de béns corrents i 439.816,98 €serveis
Capítol 3: Despeses financeres 0,00 €
Capítol 4: Transferències corrents 50.000,00 €
Capítol 6: Inversions reals 2.400,00 €
Capítol 7: Transferències de capital 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 730.000,00 €
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10.11.17
II Fòrum internacional de Desenvolupament sostenible i saludable. Creant el futur. Deltebre
OBJECTIU
Davant els greus desequilibris socials, ambientals i econòmics del planeta i la
necessitat de profunds canvis en l’actual model de desenvolupament econòmic,
generador de desigualtat i de precarietat en el treball, incrementades per l’última
crisi econòmica internacional, s’analitzaran i debatran des de perspectives
territorials i locals, experiències exitoses en curs de desenvolupament per fer
front a aquests problemes. Es tracta d’evolucionar d’un model que beneficia
a uns pocs a costa de molts altres, cap un altre, fonamentat en valors i que
beneficiï a tots, especialment al bé comú. Per aconseguir-ho és necessari
treballar pel Desenvolupament Sostenible (DS) amb la implicació de les
institucions, de la societat civil i del món empresarial, amb aliances a tots els
nivells, i així poder donar compliment als objectius ODS de Nacions Unides per
a l’any 2030, amb la seva aplicació pràctica que aquest fòrum tindrà cura de
difondre.

11.11.17
II Fòrum internacional de desenvolupament
sostenible i saludable a Sant Jaume
El director de l’IDECE ha participat en la taula rodona innovació i
desenvolupament sostenible del territori amb empreses compromeses, sector
turistic.
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16.11.17
Presentació del butlleti del tercer trimestre
de 2017 Celir a La Sénia
Informacions URV.
La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) del Campus Terres de l’Ebre
de la URV ha presentat aquest matí al Centre de Negocis del Moble de la
Sénia, el Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre del
tercer trimestre de 2017. La principal conclusió és que el tercer trimestre de
l’any l’ocupació ha enregistrat a l’Ebre un creixement rècord del 6,1% respecte
el tercer trimestre del 2016, situant-se, per primera vegada en set trimestres
per sobre de la mitjana catalana. Així, el nombre total d’afiliats a la Seguretat
Social a les Terres de l’Ebre ha estat de 51.214, és a dir, 2.967 afiliats més
que el tercer trimestre de l’any anterior. Això representa un increment del
6,1%, gairebé tres punts per sobre de la mitjana catalana, que ha estat del
3,5%. “Es tracta d’una dada positiva i més si tenim en compte que ve donada
principalment per l’afiliació al règim general”, assenyala el director de la CELiR,
Juan Antonio Duro, tot remarcant que és el catorzè trimestre consecutiu que
creix l’ocupació al territori.
Tots els grans sectors de l’economia han experimentat creixements positius
i superiors als registrats el trimestre anterior en l’ocupació a excepció
de l’agricultura. Així cal destacar que el sector serveis creix a un ritme
superior respecte al mateix trimestre del 2016 (7,8%), així com l’evolució
de la construcció i de la indústria, a un ritme interanual de 5,4% i un 3,0%,
respectivament. El creixement del sector serveis ve determinat pel creixement
en el sector de l’Administració i en els serveis associats al turisme. Per tant,
l’augment de la cotització aquest trimestre el lideren els serveis públics, el
turisme i la construcció.
Per comarques, el creixement interanual de l’afiliació ha augmentat en totes
i cada una de les quatre comarques. Destaca el creixement del Baix Ebre,
amb un valor del 8,0%, seguit del Montsià, amb un valor del 6,2%; de la Terra
Alta, amb un creixement de l’1,2% i, de la Ribera d’Ebre, mb un creixement
de l’1,1%. Pel que fa a l’evolució de l’ocupació dels 21 municipis ebrencs
analitzats (els de més de 500 cotitzants), s’observa que Ascó i Batea són
els únics que presenten una evolució negativa amb una davallada de -0,9 i
-0,2 punts percentuals respectivament. La recuperació ha estat generalitzada
i l’afiliació s’ha mogut entre el -0,9% d’Ascó i el creixement del 12,5% del
Perelló. Després del Perelló se situa Tortosa, amb 10,7 punts percentuals,
eguit de municipis com Amposta, Sant Jaume d’Enveja, Deltebre, Ulldecona,
Camarles, la Sénia, l’Ametlla de Mar, Móra la Nova, Gandesa, Alcanar,
l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita, l’Aldea, Móra d’Ebre, Santa Bàrbara, Flix o
Roquetes, tots amb valors d’entre 10,7 i 0,4 punts.
Nova davallada rècord de l’atur.
D’acord amb les dades subministrades pel Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, l’atur registrat ha continuat caient amb força
durant el tercer trimestre del 2017. De mitjana mensual trimestral, el nombre
d’aturats s’ha situat en 10.063, és a dir, 1.503 menys que en el tercer trimestre
del 2016. En termes relatius, aquesta disminució ha suposat una caiguda
del 13,0%, el que suposa 2,8 punts percentuals menys de disminució que
el trimestre anterior. Però continua sent una dada positiva per a l’economia,
ja que per setzè trimestre consecutiu es confirma la tendència descendent
de l’atur. La Sénia és el municipi ebrenc amb més aturats: el 13,2% (registre
positiu tenint en compte que va arribar a registrar taxes del 20% a l’inici de
la crisi). Després de la Sénia hi ha Santa Bàrbara (10,7%), Tortosa (10,1%) o
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Móra la Nova (10,0%). Per contra el municipi amb menys atur és Batea, amb
una taxa del 3,7%.
Els contractes laborals formalitzats a les Terres de l’Ebre el tercer trimestre de
2017 han estat 5.002, dels quals 391 són indefinits i 4.611 són temporals.
Les xifres mostren que són protagonistes en aquest tercer trimestre del
2017 els contractes temporals eventuals per circumstàncies de producció
de durada de tres mesos o de durada indeterminada en empreses de 10 o
menys treballadors. A més, la major part dels contractes de la demarcació es
fan a persones d’entre 30 i 45 anys, amb estudis secundaris principalment.
Tanmateix, si es compara amb el mateix període de 2016, s’observa que hi ha
hagut un augment de contractació en tots els nivells formatius, en el d’estudis
primaris, en el d’estudis secundaris i en el d’estudis superiors, els quals han
registrat un augment de 195, 230 i 24 contractes més, respectivament. “Si
comparem aquest tercer trimestre de l’any amb el mateix període l’any anterior,
observem que tot i que la contractació a individus amb estudis superiors ha
augmentat, aquesta segueix sent la de menys pes en el total”, assenyala el
director de la CELiR.

20.11.17
Life Ebro Admiclim
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21.11.17
Reunió amb la Che
S’ha traslladat als responsables de la Confederación Hidrográfica del Ebro
la possibilitat d’una alternativa al projecte inicial d’ascensors per a peixos a
l’assut de Xerta, dintre del projecte LIFE MIGRATOEBRE, rebutjat per la CHE.

Longitud: 380 metros (aprox.)
Profundidad mínima: 60 cm
Caudal: > 4 m3/s (a ser posible, el caudal ambiental del Ebro en este tramo).
Caudales absorbibles:
-Pérdida interior molino: 1 m3/s.
-Paso peces 1 (antiguo): 0,5 m3/s
-Paso peces 2 (Acuamed): 1-2 m3/s.

28.11.17
CTUTE a Tortosa
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau.
INFORMES PER AL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
2. Sant Carles de la Ràpita
Consulta d’avaluació ambiental del Pla especial urbanístic per implantar una
estació de servei a les parcel·les 25 i 26 del polígon 2.
3. Ascó
Consulta d’avaluació ambiental de la modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament, MP3-17, per autoritzar l’ús ramader en zona
d’especial protecció.
4. Horta de Sant Joan
2015 / 057991 / E
Modificació puntual de les Normes subsidiàries i de planejament, per admetre
l’ús de càmping. PLANEJAMENT.
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5. Deltebre
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Deltebre,
referent a la definició de l’àrea de nova centralitat Parc Fluvial-PAU “Lo
Passador”.
6. L’Ampolla
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 06, clau 2c, zona
residencial unifamiliar aïllada o ciutat jardí.
7. Roquetes
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana creació nova clau 4d.
1 en l’àmbit industrial PADESA.
8. Amposta
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 48, referent a la
disposició transitòria 8a.
9. Ulldecona
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent a la
UA-4.
10. Ascó
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament MP2-17, per
a la implantació d’una zona amb clau hotelera en l’illa d’equipaments definida
entre els carrers Margarita Sevil, Josep Mur, Joan XXIII i Ctra. de Camposines.
11. Móra d’Ebre
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament referent a
l’ordenació de centres de culte.
12. Móra d’Ebre
Pla especial urbanístic del càmping “glamping La Perla llits al bosc”, polígon
5, parcel.la 42.
13. Arnes
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 03, referent al
núm.21-23 del carrer Onze de setembre.
14. Bot
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, canvi d’usos, sala de
vetlles.
COMPLIMENTS D’ACORDS DE LA COMISSIÓ D’URBANISME.
15. L’Ametlla de Mar
Pla d’ordenació urbanística municipal
16. L’Ampolla
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 05, sector Z3.
17. Roquetes
Modificació del Pla general d’ordenació urbana, segregació àmbit de la clau E
a l’entorn de l’Observatori de l’Ebre i definir una nova clau E.
18. La Fatarella
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament núm.2 relativa
al sistema de viabilitat en sòl urbà i a l’ajust del límit del polígon d’actuació
urbanística núm.6.EXPEDIENTS D’OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE.
19. Deltebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització i inclusió al catàleg de
masies d’una caseta agrícola.
20. Deltebre
Projecte millora del sistema de recollida d’aigües pluvials a l’estació Biològica
del Canal Vell.
21. Deltebre
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Projecte en sòl no urbanitzable per a la millora del camí d’accés a la Punta del
Fangar.
22. El Perelló
Projecte en sòl no urbanitzable per a allotjament rural i agrobotiga al polígon
54, parcel.la 25, partida Burgà.
23. El Perelló
Projecte en sòl no urbanitzable per a centre d’estudis i experimentació en
tecnologies d’autosuficiència rural polígon 58, parcel·les 167 i 168.
24. L’Ampolla
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’un magatzem agrícola a
la parcel.la 38 i polígon 88.
25. Paüls
Projecte en sòl no urbanitzable per l’estesa de nova línia de fibra òptica per
atendre l’estació base.
26. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’estesa de línia aèria de baixa tensió,
polígon 95, parcel.la 47.
27. Tortosa
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’estesa d’una línia aèria, polígon 90,
parcel.la 57.
28. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’estesa de cable aeri al polígon 52,
parcel.la 11.
29. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’un cobert per una
assecadora d’arròs al polígon 65, parcel·la 75.
30. La Galera
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’una granja d’engreix
porcí al polígon 43, parcel·les 1 i 7.
31. La Sénia
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’una nova nau per
l’ampliació d’una granja al polígon 47, parcel·les 56, 59 i 60.
32. Santa Bàrbara
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’una nau agrícola que es
dedicarà a engreix de gall d’indi, polígon 15, parcel.la 7.
33. La Palma d’Ebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’infraestructures bàsiques
per a la promoció turística i esportiva al polígon 1 i parcel·les 86,87,90.
34. Miravet
Projecte en sòl no urbanitzable per a la reforma d’una coberta inclinada per un
terrat, polígon 16, parcel·la 37.
35. Móra d’Ebre
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització de la sala polivalent “la
Molinera” polígon 10, parcel.la 13.INFORMES SOBRE USOS I OBRES
PROVISIONALS
36. Alcanar
Projecte en sòl no urbanitzable per a l’obertura d’un taller mecànic a la carretera
de l’estació s/n.
37. Amposta
Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització d’un taller mecànic de
vehicles a motor a l’avinguda Sant Jaume, 81.
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12.12.17
Reunió grup Life a Tortosa
Acció A.1
Necessitat de fer un estudi sobre els llocs de posta en el tram Flix-Riba-roja,
l’IRTA està disposat a analitzar el tram esmentat durant la primavera de 2018.
Acció A.2
Les negociacions amb ENDESA són inexistents, tot i la insistència per part de
l’IDECE.
Acció E.6
La xarxa de voluntaris que esmenta la Comissió en la seva carta, pel projecte
ja ha estat creada ja que es tracta de totes les entitats públiques i privades
que han estat contactades i implicades en el projecte per part de la Fundació
Catalunya – La Pedrera.
2. Execució de les accions previstes
Acció A.1
Punt ja comentat amb anterioritat.
Acció A.2: Estudis tècnics i permisos
En relació al nou projecte de Xerta, aquest consistirà en una millora de la rampa
actual d’ACUAMED. L’IDECE s’ha reunit fa pocs dies amb la CHE i aquesta
veu bé el nou enfocament del projecte i es planteja, fins i tot, prendre un rol
més actiu, com de promotor del projecte per a accelerar els tràmits i permisos.
Per altra banda, el projecte que va presentar en el seu moment la Hidroelèctrica
(que incloïa el recreixement de l’assut) queda descartat.
L’IDECE demanarà una memòria valorada del futur projecte en les properes
setmanes (lliurament previst a principis de gener). Demanarà també una reunió
amb la CHE (conjuntament amb la Hidroelèctrica) per tal de poder presentarlos el nou projecte a mitjans-finals del mateix mes.
Acció C.1: Obres
La rampa d’Ascó està finalitzada.
Acció C.2: Prova pilot de reintroducció dels esturions
L’acord administratiu de cooperació entre el govern espanyol i francès està en
un punt molt avançat i conté dos acords tècnics (un per a portada d’esturions
a l’IRTA i l’altre per a l’alliberament d’esturionets marcats al riu l’any 2019).
S’espera que es formalitzi en les properes setmanes.
Acció D.2: Monitoratge de la població de peixos
S’han comprat un total de 2000 pit tags dels quals en queden aproximadament
1.500 per a ser utilitzats i 500 han estat usats per marcar diferents tipus de
peixos. Per altra banda, l’acord de cessió de 48 receptors per part del govern
francès i l’IDECE s’ha prorrogat un any més, fins a març 2019. El març de
2018, però, s’hauran de canviar les bateries dels dispositius ja que tenen
una durada d’un any. A més, el Parc Natural té el vistiplau per a la compra
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de 30 transmissors pel projecte durant la primavera de 2018. Finalment, els
representants de la DG Pesca demanen que se’ls informi de totes aquelles
actuacions que poden tenir una incidència directe sobre el Pla de gestió
europeu de l’anguila.
Acció D.4: Monitoratge rescloses de navegació
Durant el matí s’ha visitat la resclosa de Xerta i s’ha pogut comprovar el
funcionament de les càmeres instal·lades. Cal posar un adhesiu del programa
LIFE al monitor instal·lat dins la caseta.
Accions E.1-E.8: Comunicació
Les accions de comunicació del projecte han arribat fins ara a 160.000
persones.
El document de l’exposició ha estat traduït a l’anglès i al castellà. L’exposició té
previst a partir de 2018 fer itineràncies fora de les Terres de l’Ebre. A partir de
l’1 de març serà al Museu del Ter. Altres possibles destinacions són el Museu
Blau, la Seu d’Urgell, etc. Aquestes itineràncies no estaven pressupostades
inicialment en el projecte i tenen un cost aproximat de 2.500 € cadascuna.
El catàleg de l’exposició estarà enllestit per principis de 2018 i se’n faran 500
exemplars. La futura comunicació a les confraries de pescadors (una vegada hi
hagi esturions al riu, l’any 2019) serà centralitzada per la DG Pesca.
3. Nous cofinançadors
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 20.000€ al projecte.
4. Properes gestions
Presentació de la primera esmena al contracte amb la CE (canvi estatus legal
del CERM) > desembre 2017.
Visita de seguiment de la Comissió Europea > mitjans febrer 2018.
Presentació de la segona esmena al contracte amb la CE (pròrroga, nou
projecte Xerta, canvis associats al pressupost, cofinançadors) > finals de febrer
2018. Informe de seguiment (i sol·licitud de 2on pagament a la CE) > març
2018.
5. Data propera reunió
S’acorda que la propera reunió serà el dia 31 de gener de 2018.
Tortosa, 12 de desembre de 2017
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13.12.2017.
Instrucció 1/2017, de 12 de desembre,
conjunta de la Direcció General de
pressupostos i la intervenció general, per
la qual s’estableixen els criteris d’aplicació
de la prórroga dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2017,
mentre no entrin en vigor els del 2018
Determinació dels crèdits prorrogats
A partir de l’1 de gener de 2018 es prorroguen els crèdits inicials de les
despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, aprovats per
la Llei 4/2017, excepte els crèdits per a despeses destinats a programes o
actuacions que finalitzen el 2017, d’acord amb els criteris següents:
a) L’estructura orgànica del pressupost prorrogat s’ha d’adaptar, sense
alterar-ne la quantia global, a l’organització administrativa vigent en l’exercici
2018, consolidant les modificacions i ajustos pressupostaris autoritzats al
llarg del 2017 derivats de reestructuracions administratives i vigents per a
l’exercici 2018.
b) Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques de
les despeses del pressupost prorrogat s’han d’adaptar a les modificacions
de l’estructura orgànica fetes al llarg de l’exercici 2017 i a les que puguin
resultar necessàries des de l’inici de l’exercici 2018.
c) Les despeses finançades amb ingressos finalistes, ingressos procedents
d’altres administracions, incloses en el pressupost inicial 2017 es prorroguen
per l’import ajustat a la consignació pressupostària per a l’exercici 2018
de l’administració d’origen, sense que, en cap cas, això suposi un import
superior al crèdit inicial 2017.
d) Les despeses finançades amb ingressos afectats, ingressos propis de la
Generalitat que la normativa afecta a una destinació concreta, incloses en el
pressupost inicial 2017, es prorroguen per l’import ajustat a la consignació
pressupostària per a l’exercici 2018, sense que, en cap cas, això suposi un
import superior al crèdit inicial 2017.
e) Els crèdits per a despeses de personal (capítol 1) s’han d’ajustar a les
dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2017.
f) Els crèdits per a despeses de la resta de capítols (capítols 2 a 9) es
prorroguen, en el seu conjunt, per la totalitat del pressupost inicial 2017
ajustat a les previsions d’ingressos finalistes i afectats per al 2018.
Els crèdits del pressupost 2017 prorrogats per al 2018 han de ser coherents
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera fixats per
la normativa vigent.
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18.12.17
Reunió de treball de la Taula de Mobilitat
a Barcelona

22.12.2017
Revocació de l’apoderament a l’ATC
De conformitat amb el que disposa l’apartat segon, punt tercer de l’acord del
Consejo de Ministros celebrat el dia 15 de desembre de 2017 i publicat en el
BOE el dia 21 de desembre de 2017, les entitats han de donar de baixa, a
través de la seu electrònica de l’AEAT, l’apoderament atorgat a favor de l’ATC.
L’accés al portal de l’ATC a partir del dia d’avui i fins aproximadament mitjans
de gener serà únicament a efectes de consulta dels models presentats amb
anterioritat a l’entrada en vigor del acord del Consejo de Ministros.

28/12/2017
Ple dissolució del CODE
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Seu i Adreça
Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 84 00
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/index.jsp

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (nova seu
a partir del 5 de juliol de 2017)
Plaça de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 441 234
http://www.idece.cat
http://www.ebrenavegable.cat
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