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1.1

Introducció
Finalitat de l’IDECE

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 la Llei
12/1993, de 4 de novembre, modificada per la Llei 4/1996, de 2 d’abril, i
per la 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.
D’acord amb l’article 3.2.19 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 resta adscrit al Departament d’Economia i Hisenda.
Constitueix l’objectiu principal de l’IDECE 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:
•

•

•
•
•

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. Pere Aragonés i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Vicepresidenta primera

Sra. Gemma Carim i Gironés
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Vicepresident segon

Sr. Lluís Juncà i Pujol
Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del
Departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda

Vocals en representació
dels grups parlamentaris

Sr. José Luis Calderón Aisa
Grup parlamentari de Ciutadans
Sr. Joan Moisés Reverter
Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Sr. Antoni Espanya Forcadell
Grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar
Sr. Xavier Faura Sanmartín
Grup parlamentari Republicà
Sra. Mònica Sales de la Cruz
Grup parlamentari Junts per Catalunya

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 d’Empresa i Coneixement
Sra. Lídia Pino i Mauri
Departament de Territori i Sostenibilitat
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1.3

Introducció
Estructura

Vocals en representació dels
consells comarcals

Sr. Josep Antoni Navarro i Serra
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sr. Jordi Jordan i Farnós Consell
Comarcal del Baix Ebre
Sr. Joan Roig i Castell Consell
Comarcal del Montsià
Sr. Miquel Subirats i Garriga
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Sergi Borràs i Jornet
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Joan Pallés i Solé
Consell Comarcal de la Terra Alta
Sra. Neus Sanromà i Samper
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vocals en representació de la
societat civil

Sr. Lluís Vallés i Dalmau
En representació de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre
Sr. Valentí Marín i Rifà
En representació de la Unió General de Treballadors a les Terres de l’Ebre

Secretari

Sr. Alfons Salvadó Fernàndez
Director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Consell Rector. Sessions convocades el 2020
Durant l’any 2020 no es va convocar cap reunió del Consell Rector.
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Introducció
Composició

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 2020
No s’han convocat reunions durant l’any 2020.
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Introducció
Composició

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre (CESTE)
President

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Vicepresidenta primera

Sra. Gemma Carim i Gironés

Representants de la Generalitat
de Catalunya

Sra. Lídia Pino i Mauri
Departament de Territori i Sostenibilitat
Sr. F. Xavier Pallarès 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

Sr. Josep Caparrós i Garcia

Federació de Municipis de
Catalunya

Sr. Francisco Gas i Ferré

Representants Associació
d’Empresaris de les comarques
de l’Ebre

Sr. Josep Lluís Vallés i Dalmau
AECE

Representants de les
organitzacions sindicals

Sra. Anna Arinyo i Pla
Unió General de Treballadors

Sr. Meritxell Roigé i Pedrola

Sr. Joan Castor Gonell i Agramunt

Sr. Víctor Bruner i Subirats
PIMEC

Sr. Valentí Marín i Rifà
Unió General de Treballadors
Sr. Marc March i Mayo
Comissions Obreres
Sr. David Queralt i Soria
Unió Sindicat Obrera de Catalunya
Representants de les
organitzacions sindicals
agràries

Sr. Miquel Piñol i Tarragó
Unió de Pagesos
Sra. Laura Solé i Cabanes
JARC
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Introducció
Estructura

Representants de les
organitzacions de cooperatives
agràries

Sr. Jordi Marcel Matamoros i Reverté
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. Alfons Montserrat Esteller
Director de l’IDECE

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre
Una reunió extraordinària convocada el 13 de maig de 2020 amb l’ordre del
dia següent:
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data
29.06.17.
2. Afectació de la crisi del Covid-19 a les Terres de l’Ebre.
3. Torn obert de paraules.
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Introducció
Composició

Comissió Permanent del Consell Econòmic i
Social de les Terres de l’Ebre.
President

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Representant Generalitat de
Catalunya

Sr. F. Xavier Pallarès i Povill
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre

Representant de
l’administració local –ACM

Sr. Josep Caparrós i Garcia

Representants
d’organitzacions
empresarials

Sr. Josep Lluís Vallés i Dalmau
AECE

Representants de les
organitzacions sindicals

Sr. Víctor Brunet i Subirats
PIMEC
Sr. Valentí Marin i Rifà
Unió General de Treballadors
Sr. Marc March i Mayo
Comissions Obreres

Representants de les
organitzacions sindicals
agràries

Sr. Miquel Piñol i Tarragó
Unió de Pagesos
Sra. Laura Solé i Cabanes
JARC

Representant de l’IDECE

Sr. Albert Salvadó Fernàndez
Director de l’IDECE

Secretària

Sra. Maite Porta i Tarragó

Sessions convocades el 2020.
Durant l’any 2020 es va convocar 3 reunions:
1. Reunió de data 21 de maig de 2020
El tema central que es va tractar va ser el d’analitzar les possibles propostes de mesures
per mitigar els efectes que ocasiona la crisi sanitària al teixit econòmic a les Terres de
l’Ebre.
2. Reunió de data 18 de juny de 2020, amb l’ordre del dia següent:
Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 21.05.2020.
Pla de reactivació econòmica de les Terres de l’Ebre pels efectes del Covid-19.
Torn obert de paraules.
3. Reunió de data 31 de novembre de 2020, amb l’ordre del dia següent:
Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 18.06.2020.
Plans reactivació econòmica de les comarques de l’Ebre.
Altres temes d’interès.
Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2020
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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 diversos àmbits.
Els organismes amb representació de l’IDECE són:
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REPRESENTANT

REPRESENTANT
PER L’IDECE

INSTITUCIÓ

ÒRGAN

Parc Natural dels Ports

Junta Rectora

IDECE

Director

Consell Recto

IDECE

Vicepresident

Patronat Turisme
Terres de l’Ebre

Consell de Marca

IDECE

Director

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Junta Rectora

IDECE

Director
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE 2019

1.5

Memòria de la gestió econòmica de
l’IDECE 2020
Pressupost d’ingressos
La Llei 4/2020, de 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2020, aprovà els pressupostos per a l’exercici a l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre per un import
d’1.963.137,89 €.

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.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2020
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1.5

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 98,65 %. 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 2021, ja que aquest any tampoc
es va poder realitzar per la falta dels corresponents permisos administratius
per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. No obstant això, s’han
executat altres inversions a la via navegable i a l’IDECE, com són el canvi
de 4 embarcadors al llarg de la via navegable de l’Ebre.
Per altra banda, es va procedir a fer una transferència de crèdit del capítol
6 al capítol 4 per atorgar una subvenció directa als consells comarcals de
l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre per un import total de 400.000,00
€ per tal de finançar les accions que es deriven dels quatre plans de
reactivació econòmica amb motiu de la Covid-19.
I, per ultim, es va fer una aportació directa per un import de 50.000,00 €
al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), per
finançar l’activitat del COPATE quant a impulsar la Marca “Terres de l’Ebre,
Reserva de la Biosfera”, per a l’any 2020.
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1.6

Introducció
Personal

Personal de l’IDECE
L’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE:
Personal

Nivell

Serveis

Funcionari / 2

A

Director i tècnica superior

Laboral / 1

D

Control d’obres i gestió econòmica

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2020
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2
Objectius
2.1 Objectius de l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (IDECE)
2.2. Principals eixos de treball actuals

2.1

Objectius i principals eixos de treball actuals

Objectius
Dins dels objectius marcats i assolits per l’IDECE durant l’any 2020 cal
enumerar:
•

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 empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre.

•

Projecte Life MigratoEbre.

•

Foment i promoció turística.

•

Plans de reactivació econòmica per pal·liar els efectes de la Covid-19.
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2.2

Objectius i principals eixos de treball actuals

Principals eixos de treball actuals
Manteniment de la via navegable:
•

Dragat, si escau, en aquelles zones en què no se superi el calat.

•

Neteja de macròfits.

•

Desinfecció i control del musclo zebrat i del caragol poma.

•

Manteniment dels 17 embarcadors que discorren pel canal navegable.

•

Vigilància i ajuda a l’usuari.

•

Foment de la navegabilitat.

•

Resclosa de Xerta.

Projecte Life MigratoEbre:
•

Recuperar els peixos migratoris (esturió europeu, anguila i llamprea).

•

Millorar significativament la connectivitat ecològica al tram final de l’Ebre, tot
adaptant-hi els obstacles existents (assut d’Ascó i assut de Xerta).

•

Esdevenir un projecte exemplar i promoure progressivament una millora
integral de la connectivitat ecològica al conjunt de la conca de l’Ebre. Per
connectar la part baixa de l’Ebre amb la seva conca mitjana.

Aprofundiment en la realitat del territori. Desenvolupament del territori
•

Premis IDECE.

•

Impulsar la marca “Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera”. Aportació
directa al COPATE.

•

Plans de reactivació econòmica a les comarques de les Terres de l’Ebre.

•

Aportació directa als consells comarcals de les TE.

•

Suport a publicacions de llibres.

•

Organització de jornades.

•

Pla integral de gestió de l’aigua dolça del delta de l’Ebre. Estratègies
generals i necessitats.

•

Procés de transició energètica a les TE.

•

Desplegament de l’agenda 2030 i el pacte verd europeu a les TE.

•

Pla de recuperació-reactivació econòmica per a l’Ebre etapa Covid-19.

•

Pla de governança del model local d’energia a les TE.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2020
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2.2

Objectius i principals eixos de treball actuals

Foment i promoció turística
•

Fabricació motlle muleta tradicional de rem al riu Ebre.

•

Disseny producció escenografiada del Delta de l’Ebre.

•

Col·laboració organització festival cinema turístic.

•

Turisme rural TE.

•

Col·laboració festival Eufònic.

•

Senyalització de rutes i senderes.

•

Promoció turística i publicitat “A les 9 en punt”.

•

Memòria valorada construcció pas de barca entre Tivenys i Xerta.

Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre:
El Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre (PEEOTE)
pretén ser el full de ruta per al conjunt d’actuacions estratègiques al territori en
l’horitzó del 2020.
•

Fer front a les dinàmiques recents de desindustrialització.

•

Afavorir la cohesió interna a l’entorn d’unes priorites clares.

•

Definir un full de ruta per als propers anys per als agents territorials.

•

Escurçar els desequilibris en relació amb altres territoris de l’entorn.

•

Dissenyar un model socioeconòmic amb futur i competitivitat.

•

Aprofitar els factors competitius i de localització del territori.

24

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2020

3
Actuacions i activitats
realitzades
3.1. Actuacions i activitats realitzades
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3.1

Actuacions i activitats realitzades

3.1. Manteniment de la via navegable
3.1.1. Contracte de manteniment del riu
Ebre
Per Acord de Govern de data 4 de març de 1997 pel qual es ratifica l’Acord del
Consell General del Consorci per a la navegació i promoció turística del riu Ebre,
de data 20 de desembre de 1996, de dissolució d’aquest Consorci i absorció
d’aquest a favor de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre, assumeix, aquest organisme, les funcions de gestió i conservació de
l’Ebre, l’explotació del servei de navegació i el foment d’actuacions destinades
a afavorir l’ús turístic i de lleure del riu.
Per tal de garantir la navegació al riu Ebre l’IDECE continua amb el desplegament
de serveis per al manteniment de la via navegable, que inclou el canal de
navegació i els elements de senyalització, així com una atenció directa als
usuaris de la via navegable, i també inclou la neteja de la massa de macròfits
existents a la via navegable.
L’IDECE no disposa de mitjans propis per poder executar els serveis necessaris.
És per aquest motiu que s’inicia un procediment obert de licitació per tal de
contractar els serveis per al manteniment de la navegabilitat del riu Ebre.
En data 9 de març de 2015 es va adjudicar el contracte de serveis per a
l’execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta
(ref. 009/2014) a la UTE Acsa Obras e Infraestructuras, SA; Aquambiente
Servicios para el Sector del Agua, SAU, i Servidel, SAU (UTE navegabilitat
Ebre). L’execució d’aquest contracte es va iniciar en data 20 d’abril de 2015 i
finalitzava el 31 de març de 2018, amb previsió d’una pròrroga de 36 mesos.
Aquest any 2020 i abans de finalitzar la segona pròrroga, des de la direcció
de l’IDECE, es proposa una tercera i darrera pròrroga d’un any a començar
a comptar des del dia 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.
L’empresa Acsa Obras e Infraestructuras, SA; Aquambiente Servicios para el
Sector del Agua, SAU, i Servidel, SAU Unión Temporal de Empresas (UTE
navegabilitat Ebre), efectivament hi està d’acord, ja que presenta en data 29
d’octubre de 2019 escrit sol·licitant la pròrroga d’un any.
En data 16/12/2019 es resolt autoritzar la tercera pròrroga del contracte:
“Execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta”,
amb l’empresa UTE Acsa Obras e Infraestructuras, SA; Aquambiente Servicios
para el Sector del Agua, SAU, i Servidel, SAU (UTE navegabilitat Ebre), des de
l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, per un import total de
553.518,15 euros dels quals 457.453,02 euros corresponen a l’import base
i 96.065,13 euros a l’IVA, en els mateixos termes i les condicions pactades.
Cada any la temporada de navegabilitat al riu Ebre (des d’Ascó fins a Amposta)
s’inicia per Setmana Santa i finalitza el primer cap de setmana de novembre.
Un cop finalitzada la temporada de navegabilitat s’han tractat les dades
facilitades per les diverses empreses i entitats involucrades en la navegabilitat.
D’aquest tractament se n’ha obtingut el gràfic de l’annex I.
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3.1

Actuacions i activitats realitzades

3.1.2. Contracte de serveis per a
l’accionament i el control de les
comportes de la resclosa de Xerta per
tal de facilitar el pas de les embarcacions
durant la temporada 2020
El riu Ebre és l’element vertebrador de les Terres de l’Ebre, i constitueix un
dels seus primers recursos naturals, que ha intervingut històricament en la
principal base econòmica d’aquestes terres: l’agricultura. Més recentment,
el seu aprofitament energètic li ha donat també un paper important en el
segon sector productiu, l’industrial, i d’ençà que es van redescobrint les seves
condicions naturals i mediambientals, també es constitueix com un element
important del turisme: el turisme fluvial.
Durant la temporada de navegabilitat i, esporàdicament, fora de temporada,
és imprescindible l’accionament i control de les comportes de la resclosa de
Xerta, per tal de facilitar el pas de les embarcacions.
La Generalitat de Catalunya va iniciar, l’any 1983, els estudis per a la
rehabilitació de la navegació a l’Ebre, des de Tortosa fins al mar, estudis que
varen continuar l’any 1988 i, finalment, l’any 1991 es redactà el projecte de
millora de les condicions de navegabilitat del riu entre Tortosa i Amposta. En
col·laboració amb els quatre consells comarcals de les Terres de l’Ebre (el Baix
Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre) i la Diputació es va elaborar el
projecte de rehabilitació entre Tortosa i Riba-roja d’Ebre.
L’any 1992 es va presentat el projecte i l’any 1994 es va inaugurar el primer
tram (Tortosa-Amposta).
La rehabilitació de la via navegable comportà la definició d’uns condicionaments
que han de permetre la navegació a uns vaixells d’unes dimensions
determinades en una longitud de 128 km des de Riba-roja d’Ebre fins al mar.
Entre les obres realitzades, i per tal de salvar l’assut de Xerta, la Generalitat
de Catalunya va rehabilitar l’antiga resclosa de navegació projectada l’any
1854 per la Real Compañía de Canalización y Riegos del Ebro. En el conjunt
d’aquestes obres es va projectar un canal d’alimentació que va derivar en el
canal de reg de la dreta del riu Ebre.
Per resolució de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de data 24 d’octubre
de 1997, es va atorgar a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta
de l’Ebre, la concessió d’un aprofitament d’aigua del riu Ebre en l’anomenat
assut de Xerta per un termini que finalitza el dia 1 de gener de 2061.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és, des
de l’any 1998, l’organisme responsable del manteniment i la conservació
de la via navegable del riu Ebre. Com a responsable ha de poder garantir
la navegabilitat al riu Ebre des d’Ascó fins a Amposta, amb aquesta finalitat
l’Institut ha de dur a terme un seguit de serveis per al manteniment del canal
navegable. La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre,
ha de poder permetre salvar l’assut a la resclosa de Xerta, mantenir informats
en tot moment els usuaris i tenir cura del bon funcionament de la reclosa,
també ha de recopilar les dades quant a utilització de la reclosa, per tal que,
un cop finalitzada la temporada de navegabilitat, l’IDECE en pugui extraure els
resultats de la campanya.
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L’objecte d’aquest contracte consisteix en la prestació del servei, per part de
la Comunitat, de l’accionament del mecanisme de la resclosa per facilitar la
navegabilitat del tram del riu Ebre i facilitar informació als usuaris de la via
navegable.
Atesa la manca de mitjans propis per part d’aquest organisme per tal de poder
executar allò que constitueix l’objecte del contracte, es fa necessari iniciar un
procediment negociat per tal de contractar el servei d’accionament i control de
les comportes de la resclosa de Xerta per facilitar el pas de les embarcacions
durant la temporada de navegabilitat 2020:
Adjudicatari: Q4367035E COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL
DE LA DRETA DE L’EBRE
Termini execució: de Setmana Santa fins a l’1 de novembre de 2020
Pressupost adjudicació: 60.000 € (IVA exclòs)
La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre ha continuat
subministrant la informació sobre el nombre d’embarcacions que han passat
pel pas de la resclosa. Les dades es poden consultar a l’annex II.

3.1.3. Reparació urgent hidràulic de la
comporta de la resclosa de Xerta
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre ha assumit
les funcions de gestió i conservació del riu Ebre, l’explotació del servei de
navegació i el foment d’actuacions destinades a afavorir l’ús turístic i de lleure
del riu.
Per garantir la navegabilitat del riu Ebre l’Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre és l’encarregat de les comportes de la resclosa
de navegació, per la qual cosa i per haver d’efectuar una reparació urgent
d’aquestes ha dut a terme les actuacions següents:
– Fabricació d’un suport extensiu per a l’accionament de la comporta, tot
incloent material i mà d’obra.
– Desmuntatge, transport i muntatge.
– Canviar bobina electrovàlvula per obrir comportes.
– Reparar avaria en grup de vàlvules de la central hidràulica.
Es fa imprescindible la reparació urgent i posada a punt de tots els elements
de la resclosa de navegació.
Es resol aprovar l’expedient per a la reparació urgent de l’hidràulic de la
comporta superior de la resclosa de Xerta i autoritzar-ne la despesa per
un import total de 3.168,60 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/210000100/5420/0000.
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3.1.4. Millora de la
l’embarcador de Flix

flotabilitat

de

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té per objecte
el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. 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.
D’altra banda, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
va assumir les funcions de gestió i conservació del riu Ebre, l’explotació del
servei de navegació i el foment d’actuacions destinades a afavorir l’ús turístic
i de lleure del riu a l’any 1999 en el tram que va des d’Ascó fins a Amposta,
inclosos els seus 18 embarcadors.
L’any passat 2019 es va assumir i es va posar en marxa un embarcador
que estava en desús a la població de Flix. Això va comportar-ne la millora i
l’arranjament; per la qual cosa es va fer el canvi de totes les fustes i passarel·les,
l’arranjament de les baranes, així com el seu pintat.
Aquest any cal procedir a la millora de la seva flotabilitat per tal de garantir-ne la
seguretat; per la qual cosa s’hi instal·laran 8 flotadors de polietilè model RF-906
amb unes dimensions de 1.500 x 900 x 600 mm i una flotació de 729 litres.
Així mateix, caldrà utilitzar una grua de grans dimensions per tal de treure’l i
carregar-lo amb un transport especial fins a la nau de l’empresa adjudicatària;
també serà necessària la retirada dels antics flotadors i la instal·lació dels nous
i, per finalitzar, un altre cop el transport especial i la grua de gran tonatge per tal
de posar-lo al seu lloc corresponent al costat del Club Nàutic de Flix.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20021 per a la millora de la flotabilitat
de l’embarcador de Flix i s’autoritza la despesa per un import total de 18.000,92
€, que s’imputaran a la partida pressupostària D/660000100/5420/0000.
Fotografies carpeta flotabilitat embarcador de Flix (6).

3.1.5. Treballs urgents de manteniment
dels flotadors a l’embarcador de
Campredó i treballs de pintura a la resclosa de Xerta Per garantir la navegabilitat
del riu Ebre l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques l’IDECE
disposa de 19 embarcadors fluvials a tota la llera del riu, des d’on entra a
Catalunya fins a Amposta.
S’observa que a l’embarcador de Campredó els flotadors estan en molt
mal estat. És per això que s’ha de procedir a realitzar els treballs urgents de
manteniment dels 8 flotadors a l’embarcador de Campredó.
Així mateix, s’aprofita per dur a terme els treballs de pintura a la resclosa de
Xerta.
Es resol aprovar l’expedient GEEC-2020-20094 per a treballs urgents de
manteniment dels flotadors a l’embarcador de Campredó i treballs de pintura a
la resclosa de Xerta i autoritzar-ne la despesa per un import total de 12.749,29€,
que s’imputaran a la partida pressupostària D/214000100/5420/0000.
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3.1.6. Millora de l’entarimat
l’embarcador de Vinebre

de

Tot seguint amb la millora dels embarcadors que discorren per la via navegable,
enguany es comença a fer uns canvis importants als embarcadors que tenim
a l’Ebre i s’inicia la millora de tot l’entarimat d’aquests com a mesura de
seguretat. Es comença per l’embarcador de Vinebre, que és un dels que més
s’utilitzen.
Aquests treballs consisteixen en la retirada de les fustes existents a tot
l’embarcador, la inspecció i el sanejament de l’estructura i la col·locació de nou
material amb ancoratge a l’estructura. El material emprat és una composició
que combina fibres orgàniques amb policlorur de vinil. Aquest és un producte
de gran durabilitat i necessita poc manteniment, ja que no conté ni fustes ni
conservants i no origina esquerdes. Una propietat molt important d’aquest és
que no alimenta la combustió.
És resolc aprovar l’expedient IDECE-2020-20022 per a la millora i l’arranjament
de l’entarimat a l’embarcador de Vinebre i s’autoritza la despesa per un
import total de 8.956,90 €, que s’imputarà a la partida pressupostària
D/660000100/5420/0000.

3.1.7. Millores dels embarcadors de Móra
la Nova i Benifallet
D’altra banda, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
va assumir les funcions de gestió i conservació del riu Ebre, l’explotació del
servei de navegació i el foment d’actuacions destinades a afavorir l’ús turístic
i de lleure del riu a l’any 1999 en el tram que va des d’Ascó fins a Amposta,
inclosos els seus 18 embarcadors.
Enguany es començaran a fer uns canvis importants als embarcadors que hi
ha a l’Ebre i s’iniciarà la millora de tot l’entarimat d’aquests com a mesura de
seguretat, ja que els seus materials estan deteriorats pel pas del temps.
Aquesta vegada es duen a terme actuacions en els de Móra la Nova i Benifallet.
Embarcador Móra la Nova:
– Desmuntar embarcador i traslladar-lo fins a la nau de la via navegable de
l’Ebre.
– Retirada de flotadors foradats i col·locació dels nous. En total 8 flotadors.
– Trasllat i muntatge de l’embarcador.
– Retirada de les fustes existents de l’embarcador.
– Arreplegada i retirada a l’abocador del material extret.
– Inspecció i sanejament de l’estructura.
– Col·locació del nou material amb ancoratge a l’estructura.
– Trasllat i muntatge de l’embarcador al seu lloc.
Embarcador de Benifallet:
– Retirada de les fustes existents de l’embarcador.
– Arreplegada i retirada del material extret.
– Inspecció i sanejament de l’estructura.
– Col·locació del nou material amb ancoratge a l’estructura.
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– Trasllat i muntatge de nou de l’embarcador al seu lloc.
Es resol aprovar l’expedient i autoritzar-ne la despesa per un import
total de 8.956,90 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/660000100/5420/0000.

3.1.8. Seguiment dels recobriments de
macròfits amb dron al tram final de l’Ebre
Un dels objectius principals de l’IDECE és el manteniment de la via navegable
de l’Ebre i tots els problemes existents en aquesta; i el tema dels macròfits és
una afectació important que deriva de la navegació.
S’ha trobat convenient efectuar el seguiment dels recobriments de macròfits
amb dron al tram final de l’Ebre, que comportarà les accions següents:
– Comparació de l’efectivitat entre sensors RGB i infraroig proper (IFP) per tal
de quantificar els recobriments de macròfits.
– La creació d’un SIG amb els resultats obtinguts.
– L’avaluació de l’efectivitat d’aquesta metodologia per establir un protocol
de seguiment a mitjà termini, per tal de millorar la gestió d’eradicació dels
macròfits.
Es resol aprovar l’expedient del seguiment dels recobriments de macròfits
amb dron al tram final de l’Ebre i autoritzar-ne la despesa per un import
total de 18.029,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/227001300/5420/0000.

3.1.9. Assistència tècnica per a la
realització de la memòria valorada dels
treballs de manteniment de la via navegable
de l’Ebre per tal de sol·licitar els permisos
a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
per als anys 2021-2026
Per tal de sol·licitar els permisos a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre durant
els anys 2021-2026 es fa necessària i obligatòria la presentació d’una memòria
valorada dels treballs que comporta el manteniment de la via navegable de
l’Ebre, la qual cosa és l’objecte d’aquest contracte.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20069 per a la realització d’una
memòria valorada dels treballs de manteniment de la via navegable de l’Ebre
per tal de presentar-la a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i autoritzar-ne
la despesa per un import total de 2.087,25 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/227001300/5420/0000.
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3.1.10. Assistència tècnica per a
l’elaboració del pla de seguretat i salut
del contracte de manteniment de la via
navegable de l’Ebre per als anys 20212026
Amb motiu de la tramitació de la licitació del contracte de serveis per al
manteniment de la via navegable de l’Ebre per als anys 2021-2026 es fa
necessària la realització d’un pla de seguretat laboral i salut per adjuntar als
plecs.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20101 per a la realització del pla de
seguretat laboral i salut per adjuntar a l’expedient de licitació del contracte
de serveis per al manteniment de la via navegable de l’Ebre i autoritzar-ne
la despesa per un import total de 2.662,00 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/227001300/5420/0000.

3.1.11. Manteniment anual dels GPS
localitzadors per a totes les embarcacions
que treballen per a l’IDECE, així com les
seves xarxes per comprovar la situació
en cas d’emergència
Per garantir la navegabilitat del riu Ebre, l’IDECE contracta el manteniment
anual de la via navegable, en el qual hi ha les embarcacions següents: 4 de
vigilància, 2 tallaalgues, 2 remolcadors i 1 de propietat de l’IDECE.
Per motius de seguretat que cada dia es fan més evidents, l’any passat es
va fer la compra de 6 aparells GPS geolocalitzats per tal que en tot moment
les embarcacions estiguin localitzades per si han de sortir per alguna
urgència i poder enviar l’embarcació que es trobi més a prop primerament.
Des d’Emergències de la Generalitat avisen el tècnic de l’IDECE i aquest en
qualsevol moment sabrà quina embarcació ha d’actuar i on ha d’anar. Cal tenir
present que, avui dia, cada any, circulen per la via navegable prop de 35.000
piragües i 3.500 embarcacions d’esbarjo.
Aquests GPS estan geolocalitzats i, a banda, es compta amb una programació
web de seguiment de les barques en què l’IDECE veu en tot moment la
localització de cadascuna. És per això que aquest expedient és el manteniment
anual d’aquests aparells i de les seves xarxes.
Es resol aprovar l’expedient GEEC-2020-20108 i autoritzar-ne la despesa per
un import total de 6.050,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/214000100/5420/0000.

3.1.12. Millora urgent en matèria de
seguretat de l’embarcador de Jesús i els
seus voltants
32
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Aquest treball consisteix a executar feines de desbrossadora de la part final del
camí d’accés (davant de l’edificació existent) i els seus voltants amb mitjans
mecànics tipus tractor i desbrossadores manuals.
Tanmateix, es netejaran els canyissos i les males herbes que hi ha entre
ambdues passarel·les d’accés a la plataforma flotant; pel que fa a les fustes i
altres elements mecànics del terra, se substituiran aquelles parts que realment
estan malmeses i poden ser un perill en cas de trànsit de persones.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20110 per a la millora i
l’arranjament de l’embarcador de Jesús i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 13.552,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/214000100/5420/0000.

3.1.13. Obres de millora de l’accès a
l’embarcador de Campredó
Enguany es començaran a fer uns canvis importants als embarcadors que hi
ha a l’Ebre i s’iniciarà la millora de tot l’entarimat d’aquests com a mesura de
seguretat, ja que els seus materials estan deteriorats pel pas del temps.
S’ha trobat convenient executar les obres de millora de l’accés a l’embarcador
de Campredó, que es troba en molt mal estat, tot aprofitant també que pel
costat passarà la Via Verda que va des de Tortosa fins a la desembocadura.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20090 per a les obres de millora
de l’accés a l’embarcador de Campredó i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 25.258,21 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/660000100/5420/0000.
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3.2 Projecte Life MigratoEbre
3.2.1. Treballs subaquàtics a l’Ebre per
tal de retirar els receptors del riu
Riu Ebre. Del 2 al 6 de març de 2020 i del 2 al 6 de novembre de 2020
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té per objecte
el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. 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.
D’acord amb l’article 3 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, l’Institut té, entre d’altres, la funció de fomentar la
projecció de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la
Terra Alta, per la qual cosa l’IDECE lidera un projecte Life de la Unió Europea
anomenat Life MigratoEbre.
El projecte Life MigratoEbre presentat per l’Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre (IDECE) al Programa comunitari Life+ té per objectiu
la recuperació de l’esturió, així com la millora de les poblacions d’anguila,
llamprea i saboga al tram final riu Ebre. El projecte pretén, així mateix, fomentar
la restauració de la connectivitat ecològica d’aquest tram del riu a través de la
interconnexió dels espais naturals inclosos a la xarxa Natura 2000.
En particular, els objectius específics del projecte Life MigratoEbre són:
– Recuperar poblacions sanes i sostenibles d’esturions, anguiles, sabogues i
llamprees en un termini de 20-30 anys a l’Ebre inferior.
– Millorar significativament la connectivitat ecològica de la part baixa del riu
Ebre, tot adaptant els obstacles actuals de la recta final (assut de Xerta, assut
d’Ascó i presa de Flix) per permetre la migració dels peixos (aigües amunt i
aigües avall); augmentar en més de deu vegades la disponibilitat d’hàbitats de
fresa per a l’esturió, la saboga i la llamprea i incrementar la distribució en l’àrea
(i el creixement) de l’anguila.
– Involucrar la comunitat, així com a una àmplia xarxa de gestors de la natura,
agricultors, pescadors, gestors de l’aigua, companyies elèctriques, agents de
turisme, autoritats regionals i locals per treballar junts en la recuperació dels
peixos migratoris i en la millora de la gestió ecològica en el tram final del riu
Ebre.
– Ser un projecte de referència i promoure, de manera integral, la millora de la
connectivitat ecològica a la conca del riu Ebre.
La iniciativa està promoguda per l’IDECE amb la participació del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l’IRTA (Centre
d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries), la Fundació Catalunya - La
Pedrera i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM).
Treballs subaquàtics del 2 al 6 de març de 2020
És per aquest motiu que al llarg de l’any passat, es van posar al riu Ebre
una sèrie de morts (peces de ciment d’uns 500 kg aproximadament) per
tal d’instal·lar-hi uns transmissors per controlar la migració dels peixos, des
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de la desembocadura fins a Flix i fer-ne el seguiment per poder enviar els
informes corresponents a la Unió europea, i per tot això s’ha trobat convenient
la contractació d’un equip subaquàtic compost de 3 bussos, per tal de treure
els receptors que tenim a l’Ebre i fer la tramesa de les dades que han gravat.
Es proposa la contractació de l’empresa Ametlla Diving, del senyor Miguel Á.
Medina Sánchez.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització del treball esmentat i autoritzarne la despesa per un import total de 15.911,50 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/227001300/5420/0000.
Treballs subaquàtics del 2 al 6 de novembre de 2020 És per aquest motiu que
al llarg de l’any passat, es van posar al riu Ebre una sèrie de morts (peces de
ciment d’uns 500 kg aproximadament) per tal d’instal·lar-hi uns transmissors
per controlar la migració dels peixos, des de la desembocadura fins a Flix i ferne el seguiment per poder enviar els informes corresponents a la Unió europea,
i per tot això s’ha trobat convenient la contractació d’un equip subaquàtic
compost de 3 bussos, per tal de treure els receptors que tenim a l’Ebre i fer la
tramesa de les dades que han gravat. Es proposa la contractació de l’empresa
Glups Casc SL.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització del treball esmentat i autoritzarne la despesa per un import total de 13.939,20 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/227001300/5420/0000.

3.2.2. Redacció de les al·legacions
a l’estudi d’impacte ambiental per al
projecte d’una rampa de peixos a l’assut
de Xerta
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre té per objecte
el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. 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.
D’acord amb l’article 3 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, l’Institut té, entre d’altres, la funció de fomentar la
projecció de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la
Terra Alta, per la qual cosa l’IDECE lidera un projecte Life de la Unió Europea
anomenat Life MigratoEbre.
El projecte Life MigratoEbre presentat per l’Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre (IDECE) al Programa comunitari Life+ té per objectiu
la recuperació de l’esturió, així com la millora de les poblacions d’anguila,
llamprea i saboga al tram final riu Ebre. El projecte pretén, així mateix, fomentar
la restauració de la connectivitat ecològica d’aquest tram del riu a través de la
interconnexió dels espais naturals inclosos a la xarxa Natura 2000.
En particular, els objectius específics del projecte Life MigratoEbre són:
– Millorar significativament la connectivitat ecològica de la part baixa del riu
Ebre, tot adaptant els obstacles actuals de la recta final (assut de Xerta, assut
d’Ascó i presa de Flix) per permetre la migració dels peixos (aigües amunt i
aigües avall); augmentar en més de deu vegades la disponibilitat d’hàbitats de
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fresa per a l’esturió, la saboga i la llamprea, i incrementar la distribució en l’àrea
(i el creixement) de l’anguila.
La iniciativa està promoguda per l’IDECE amb la participació del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l’IRTA (Centre
d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries), la Fundació Catalunya - La
Pedrera i la Universitat de Vic. És per aquest motiu, per la seva especificitat i
tecnicisme, que es fa necessària la contractació de personal extern i expert en
la matèria, i perquè l’IDECE no disposa de personal per dur a terme totes les
tasques adherides al projecte Life.
Per aquest motiu i una vegada fet el projecte constructiu de la rampa per a
peixos a l’assut de Xerta i presentat davant els organismes competents per a
la concessió dels seus permisos, l’Agencia Catalana de l’Aigua va requerir la
presentació d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de la
rampa de peixos per a l’assut de Xerta. Dins de l’anunci d’informació pública
del projecte varen presentar al·legacions tant les comunitats de regants de la
dreta i esquerra com l’Ajuntament de Xerta, per la qual cosa es fa necessari
la contractació de l’escrit de contestació de les al·legacions a una empresa
d’enginyeria ambiental.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20008 per a la realització del treball
esmentat i autoritzar-ne la despesa per un import total de 1.082,95 €, que
s’imputaran a la partida pressupostària D227001300/5420/0000.

3.2.3. Obres finals per al bon funcionament
de l’antena de peixos a l’assut d’Ascó
Fa dos anys que es va construir una rampa per tal de salvar els peixos l’assut
d’Ascó i es varen posar tots els aparells necessaris per tal de comptar els
peixos que passessin per la rampa una vegada havien estat marcades les
diverses espècies per al seu estudi de migració. Per tal que l’antena funcioni
bé durant tot l’any es fa necessària la seva cimentació per davall de l’aigua,
motivada per la gran quantitat de troncs que baixen pel riu. Constarà dels
passos següents:
– Desviament provisional del riu amb materials d’aportació, per tal de poder
executar els treballs, i la seva retirada posterior, un cop finalitzades les obres.
– Cimentació de l’antena amb 3 bigues de formigó amb fibres de 3,30 metres
de llarg fabricades fora del riu amb 2 passamurs i dipositades al fons del riu per
tal de passar l’antena per dins.
– Quant a l’antena, es col·locarà per dins dels passamurs de la biga i dins d’un
tub de polietilè.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització del treball esmentat i autoritzarne la despesa per un import de 12.342,00 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/660000100/5420/0000.
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3.2.4. Realització d’un treball tècnic per
fer el seguiment de l’estat ecològic del
tram final de l’Ebre per al projecte Life
migratoEbre
Per la seva especificitat i el seu tecnicisme es fa necessària la contractació
de personal expert i extern amb la matèria, ja que l’IDECE no disposa de
personal per dur a terme totes les tasques adherides al projecte Life, com és
la realització del treball tècnic per fer el seguiment de la qualitat fisioquímica i
biològica de l’aigua i els hàbitats al tram final del riu Ebre, així com l’avaluació
de l’impacte en els peixos de la tala de macròfits al tram final de l’Ebre; per la
qual cosa es considera oportuna i necessària la contractació d’aquest servei a
la Fundació Universitària Balmes.
Així doncs, es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20010 per a la realització
del treball esmentat i s’autoritza la despesa per un import total de 18.077,40 €,
que s’imputaran a la partida pressupostària D/227001300/5420/0000.

3.2.5. Muntatge i desmuntatge de
l’exposició itinerant “Life MigratoEbre”
des de l’IRTA fins a l’IES de l’Ebre
Una de les iniciatives del projecte Life MigratoEbre ha estat el disseny i
l’elaboració d’una exposició itinerant per a totes les Terres de l’Ebre i per a
diversos municipis de Catalunya, durant el període comprés entre 2018-2020,
per donar a conèixer l’objectiu i la finalitat del projecte quant a recuperació de
l’esturió, així com la millora de les poblacions d’anguila, llamprea i saboga al
tram final riu Ebre. Amb aquesta exposició itinerant el que es pretén també és
fomentar la restauració de la connectivitat ecològica d’aquest tram del riu a
través de la interconnexió dels espais naturals inclosos a la xarxa Natura 2000.
Es resol, així doncs, aprovar l’expedient per al desplaçament de tres persones
per tal de carregar-descarregar l’exposició “Life MigratoEbre” al camió, i
muntar-la a l’IES de l’Ebre, així com per a la seva tornada a l’RTA, i autoritzarne la despesa per un import total de 1.996,50 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/2270089/5420/0000.
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3.2.6. Manteniment en captivitat de
4 esturions (Acipenser sturio) a les
instal·lacions de l’IRTA per al projecte Life
MigratoEbre
Per que fa als primers exemplars d’esturions europeus procedents de Bordeus
a l’IRTA i que seran els que es dedicaran a la part d’ensenyament als col·legis,
instituts i per internet, es va realitzar primerament la instal·lació dels equips per
al tanc dels esturions del projecte Life consistent en una bomba de calor, dos
resistències elèctriques, un regulador i una bomba ARS100.
Una vegada preparat el lloc o el tanc on estaran els esturions caldrà procedir
al manteniment en captivitat dels 4 esturions a les instal·lacions de l’IRTA, que
consistirà en el pla de treball següent:
– Alimentació dels animals estabulats (combinació de musclo congelat, calamar
petit, gamba blanca i gambeta per un període de 12 mesos).
– Seguiment veterinari dels animals: mesura del creixement i anàlisis
microbiològiques de mostra de pell i de sang.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització del treball esmentat i autoritzarne la despesa per un import total de 13.310,00 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/221008900/5420/0000.

3.2.7. Subministraments de dues
càmeres addicionals d’infrarojos d’aigua
salada als tancs dels esturions (streaming,
manteniment, dades, etc.) corresponent
al projecte Life MigratoEbre
Emissió en streaming i en directe. El contracte consisteix en la instal·lació de
dues càmeres addicionals d’aigua salada als tancs.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització del treball esmentat i autoritzarne la despesa per un import total de 12.705,00 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/660000100/5420/0000.

3.2.8. Confecció plànols acotats de la
rampa de peixos de l’assut d’Ascó
Des de fa dos anys es va du a terme la construcció de la rampa de peixos per
salvar l’assut d’Ascó. En aquest moment es fa necessari per tal de sol·licitar
permisos definitius la redacció d’uns plànols acotats per a la seva presentació
a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització del treball esmentat i autoritzarne la despesa per un import de 293,50 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/6227008900/5420/0000.
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3.3. Aprofundiment en la realitat
del territori. Desenvolupament del
territori
3.3.1. Convocatòria del Premi IDECE
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE),
organisme autònom adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, té per
objecte principal, d’acord amb l’article 2 del Text refós aprovat pel Decret
legislatiu 1/2003, de 8 de gener, el desenvolupament integral de les comarques
de l’Ebre.
D’acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l’Institut, entre
d’altres, les d’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 Terra Alta i la Ribera d’Ebre que integrin o potenciïn els
esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes
les administracions actuants, així com fomentar la projecció de les comarques
esmentades.
En exercici d’aquestes funcions i per tal d’assolir aquests objectius, es
considera oportú fomentar l’elaboració de projectes que tinguin una connotació
que permeti obtenir un coneixement millor de la realitat i les perspectives de les
comarques de l’Ebre, mitjançant l’atorgament dels premis IDECE.
Des de la direcció de l’IDECE es veu oportú convocar aquests premis, en primer
lloc, per reconèixer la creativitat i l’esforç dels alumnes, el treball dels quals
hagin estat elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment
i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent
i d’interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de
l’Ebre i, en segon lloc, perquè entre les funcions que té encomanades l’IDECE
mitjançant la seva Llei de creació s’hi troben les d’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 Terra Alta i la Ribera d’Ebre que
integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin
la coordinació de totes les administracions actuants, així com fomentar la
projecció de les comarques esmentades.
Pel que fa a la despesa, la dotació màxima dels Premis IDECE que preveu
aquesta convocatòria és de 3.700 €, i la seva concessió s’imputa amb càrrec
a la posició pressupostària D/483000100/5420/0000, del centre gestor 6120
del pressupost de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre per a l’any 2020.
D’acord amb les bases de la convocatòria els treballs premiats en aquesta 9a
edició, 2020 són:
Primer premi dotat amb 1.500 € a l’obra titulada Valorització de subproductes
ebrencs, de la qual és l’autor el Marc Bernardo Gellida, de Sant Carles de la
Ràpita.
Segon premi dotat amb 1.000 € a l’obra titulada Un futur amb més cabeçuts al
delta de l’Ebre, de la qual és l’autora l’Ana Yoshihara Estévez, de Sant Carles
de la Ràpita.
Tercer premi dotat amb 700 € a l’obra titulada Reconstrucció dels origens
rapitencs, de la qual és l’autor el Pol Campo Ortí, de Sant Carles de la Ràpita.
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Quart premi dotat amb 500 € a l’obra titulada Projecte de remodelació del
balneari d’en Porcar, de la qual és l’autora la Neus Albalat Queralt, de la Sénia.

3.3.2. Aportació directa de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre al Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre (COPATE), per tal
de finançar l’activitat del COPATE quant
a impulsar la marca “Terres de l’Ebre,
Reserva de la Biosfera”, per a l’any 2020
Segons l’article 3 dels seus estatuts, el COPATE en matèria de Reserva de la
Biosfera té com a funcions principals:
La planificació, implementació, gestió i promoció de les accions necessàries
per implantar i desenvolupar la Reserva de la Biosfera, entre d’altres:
a) La redacció, la implementació i el desenvolupament del Pla d’acció de la
Reserva.
b) La representació de la Reserva davant de les administracions competents
i en especial en els òrgans del Comitè espanyol del programa MaB i de la
RNRB i en les diverses xarxes internacionals o temàtiques en les quals es
pugui adscriure.
c) El foment de la participació dels agents territorials i l’impuls i la coordinació
del Consell Consultiu i dels altres òrgans derivats i associats a la Reserva
(observatoris, taules de coordinació i grups de treball).
L’aportació té per objecte el finançament del COPATE per tal d’impulsar la
marca “Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera”, per a l’any 2020.
El pressupost de l’IDECE consigna una partida (D/461000100/5420/0000) a
Consorcis depenent de les corporacions locals, d’un import de 50.000 €, per
contribuir a les despeses que es deriven de les activitats que du a terme el
COPATE per tal d’impulsar la Marca “Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera”,
per a l’any 2020.

3.3.3. Subvenció directa als consells
comarcals de l’àmbit territorial de les
Terres de l’Ebre per a finançar les accions
que es deriven dels quatre plans de
reactivació econòmica: del Baix Ebre, del
Montsià, de la Ribera d’Ebre i de la Terra
Alta
L’objectiu principal de l’Institut és el desenvolupament integral de les comarques
de l’Ebre. Totes les funcions de l’Institut han d’anar encaminades a aconseguir
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l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin
a aquest desenvolupament.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, el Consell Comarcal del Montsià, el
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el Consell Comarcal de la Terra Alta
han presentat, cadascun, davant l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre, una sol·licitud d’atorgament de subvenció per un import
total de 100.000,00 €, per finançar les accions que es deriven dels quatre plans
de reactivació econòmica: del Baix Ebre, del Montsià, de la Ribera d’Ebre i de
la Terra Alta.
Vist que no és preceptiva la concurrència pública, atès que, la subvenció té
com a objecte el finançament de les accions concretes contemplades en els
diversos plans de reactivació socioeconòmica que elaboraran cadascun dels
consells comarcals, tal com defineix el Decret llei 16/2020, i tenint en compte
que l’àmbit d’actuació de l’IDECE se cenyeix a les 4 comarques de les Terres
de l’Ebre, es desprèn que les úniques entitats beneficiàries només poden ser
els 4 consells comarcals de les Terres de l’Ebre.
En exercici d’aquestes funcions i per tal de poder assolir-ne l’objecte, es
considera oportú desenvolupar una línia de subvencions per poder implementar
les accions que es derivin d’aquests plans de reactivació socioeconòmica, ja
que seran els consells comarcals respectius els qui executaran les accions
contemplades en els seus plans de reactivació socioeconòmica.
La subvenció directa de 100.000,00 € per a cadascun va dirigida als quatre
conselles comarcals que integren les Terres de l’Ebre i tindrà la finalitat següent:
– Finançar les actuacions que defineixi cada consell comarcal per minimitzar
l’impacte de la crisi del Covid-19 al teixit econòmic i productiu del territori.
D’aquesta manera complementem el finançament contemplat al Decret llei
16/2020, i financem accions concretes que permetran generar impacte positiu
i ràpid en els sectors econòmics.
– Potenciar el caràcter territorial, no estrictament comarcal, de les accions a
emprendre, ja que moltes actuacions són transversals i no té sentit limitar-les
a l’àmbit comarcal.
– Poder disposar d’aquests recursos econòmics en temps i forma per tal que
puguin fer executables les actuacions contemplades en els plans de reactivació
econòmica de cada consell comarcal.
– Fomentar la participació dels agents socioeconòmics del territori en
l’elaboració d’aquests plans de reactivació econòmica, tal com es va demanar
al darrer Consell Econòmic i Social de l’IDECE celebrat el passat 13 de maig
de 2020.
El pressupost de l’IDECE consigna una partida D/460000100/5420/0000
a Corporacions locals, per un import de 400.000,00 €, per contribuir a
implementar les accions que es derivin dels quatre plans de reactivació
econòmica: del Baix Ebre, del Montsià, de la Ribera d’Ebre i de la Terra Alta.

3.3.4. Compra de llibres
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en el seu article
2 del text refós de la Llei de l’IDECE estableix com a objecte de l’Institut el
desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. Totes les funcions de
l’Institut han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives
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i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament i en el
seu article 3 fixa com a funcions de l’Institut:
a) Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament
de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra
Alta i Ribera d’Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta
zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants.
b) Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
c) Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de la
zona.
d) Qualsevol altra que ajudi a assolir els seus objectius.
Des de la Direcció s’ha considerat convenient l’adquisició d’exemplars per part
de l’IDECE dels llibres següents:
- La Mediterrània deltaica, de Vicent Pellicer.
Es resol, així doncs, aprovar l’expedient de la compra de 109 llibres de La
Mediterrània deltaica, de Vicent Pellicer, i se n’autoritza la despesa per
un import total de 2.975,70 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/220000200/5420/0000.
- Terra presa. Per una nova política de sediments, de Josep Juan
Segarra
Compra de 50 llibres: Terra presa. Per una nova política de sediments.
Es resol aprovar l’expedient de la compra de 50 exemplars del llibre Terra
presa. Per una nova política de sediments i autoritzar-ne la despesa per
un import total de 2.420,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/220000200/5420/0000.
- Vertebrats del Port, del Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre
Compra de 40 llibres: Vertebrats del Port
Es resol aprovar l’expedient de la compra de 40 llibres de Vertebrats del Port i
autoritzar-ne la despesa per un import total de 999,99 €, que s’imputaran a la
partida pressupostària D/220000200/5420/0000.
- DVD promoció documental El periple, de Mario Pons
Compra de 300 DVD del documental El periple, de Mario Pons.
Aquest documental promou els valors culturals, històrics, socials impulsats per
l’IDECE, tot beneficiant, així, la projecció de la imatge del conjunt de les Terres
de l’Ebre.
El talent com a director i la professionalitat de la productora Sègula Films
avalen la proposta. Des de l’IDECE considerem que el format de documental
cinematogràfic és una eina de primer ordre per poder reflectir els drames
socials de la Guerra Civil i l’exili, silenciats durant quaranta anys per la repressió
de la dictadura franquista.
Es resol aprovar l’expedient de la compra de 300 DVD del documental El periple
i autoritzar-ne la despesa per un import total de 3.630,00 €, que s’imputaran a
la partida pressupostària D/220000200/5420/0000.
- Aigües, una aproximació a les Terres de l’Ebre, d’Àlvar Arasa
Compra de 40 llibres: Aigües, una aproximació a les Terres de l’Ebre, d’Àlvar
Arasa.
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Es resol aprovar l’expedient de la compra de 40 llibres del títol Aigües,
una aproximació a les Terres de l’Ebre i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 1.000,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/220000200/5420/0000.
- Bibliografia de Carles Emili Montagut
Es resol aprovar l’expedient de la compra de 250 llibres del títol Bibliografia de
Carles
Emili Montagut i autoritzar-ne la despesa per un import total de 7.000,00 €,
que
s’imputaran a la partida pressupostària D/220000200/5420/0000.

3.3.5 Organització de jornades
3.3.5.1. Jornada sobre repoblament a les Terres de l’Ebre
Paüls (Baix Ebre), 7 de març de 2020
Introducció
Partint de la problemàtica global del despoblament del món rural, que
també afecta el nostre país, durant els anys de 2018 i 2019 s’han realitzat
diverses jornades obertes de treball a Corbins (el Segrià), Aguilar de
Segarra (el Bages), la Vall d’en Bas (la Garrotxa) i Blancafort (la Conca de
Barberà). Aquestes accions han estat organitzades en el marc de la Xarxa
de Repoblament, la qual està integrada per la Direcció General de Joventut,
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Fundació
Món Rural, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació
de Micropobles de Catalunya, Munixic, l’Institut per al Desenvolupament i la
Promoció de l’Alt Pirineu i l’Aran, amb la participació de les diputacions i els
ajuntaments pertinents.
Dirigides principalment a responsables polítics i tècnics de cada demarcació
amb competències sobre aquesta qüestió, aquestes jornades es van realitzar
amb dades objectives sobre el despoblament i els seus efectes, amb la
presentació d’experiències de repoblament positives a Catalunya i a nivell
internacional i alhora amb tallers de reflexió conjunta sobre accions concretes
per treballar els tres reptes principals del fenomen: el sociocultural, l’econòmic
i el territorial.
A partir d’aquí, les principals conclusions amb les quals treballem són:
1. Cal cercar estratègies territorials de desenvolupament conjuntes,
tot compartint objectius i recursos entre les entitats implicades en el
desenvolupament rural, incloent-hi els municipis.
2. S’ha de realitzar una aproximació a la realitat des de la base, propera al
territori, tot apoderant i dotant els municipis i les estructures locals de
recursos suficients.
3. Cal atraure persones a les zones rurals perquè hi desenvolupin el
seu projecte de vida i, per tant, calen serveis i eines que fomentin les
oportunitats laborals i vitals en els municipis rurals.
4. Les persones joves són la clau. Cal evitar que marxin —o que puguin
retornar un cop hagin acabat la seva formació— tot implementant
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noves polítiques d’habitatge, de suport a l’economia, de foment a la
creació de bons serveis i de connectivitat.
5. El món rural s’ha de reivindicar com un territori d’oportunitats. Cada
municipi o zona ha d’aprofundir en les seves potencialitats, pensar una
estratègia conjunta amb el seu territori i desenvolupar-la.
6. En algunes comarques de Catalunya (al sud de les comarques de Lleida
i a les comarques rurals de Tarragona) caldrà focalitzar més esforços
per revertir la situació, amb una visió transversal que tingui en compte
l’educació, la realitat socioeconòmica i els serveis, amb col·laboració
institucional a tots els nivells.
2. Proposta de partida a les Terres de l’Ebre
Després de recollir aquestes conclusions a la resta de demarcacions, ens
manca poder fer-ho a les comarques de l’Ebre amb l’objectiu de tenir una
diagnosi més acurada de la realitat catalana en el seu conjunt.
Pensem que cal abordar ara la problemàtica del despoblament des d’una
major aproximació a la realitat dels municipis i, per això, volem posar la mirada
en la necessitat d’arrelament i implicació de la gent jove en el municipi. Per
això, es proposa centrar la jornada en propostes inspiradores que propiciïn
aquest arrelament.
Tanmateix, per tal que aquestes propostes siguin contínues i sostenibles en el
temps, pensem que fa falta un plantejament estratègic que incorpori la mirada
jove i les seves necessitats. I, també, al mateix temps, que coordini les diverses
polítiques i els recursos, tant en l’àmbit local com regional i nacional. És a dir,
cal que les propostes sorgeixin del treball i disseny estratègic de les polítiques
de joventut d’aquests pobles amb baixa densitat demogràfica.
3. Plantejament i finalitat de la jornada a les Terres de l’Ebre
La finalitat de la jornada és, doncs, reflexionar sobre la problemàtica. I, alhora,
sobre quin tipus de polítiques i actuacions cal desenvolupar a les poblacions
amb baixa densitat demogràfica.
L’objectiu és que les persones joves puguin implicar-se i teixir arrels, de
manera que els pobles es mantinguin vius i actius i sigui més fàcil voler i poder
desenvolupar-hi un projecte de vida.
Els i les joves són el motor que dibuixa el present i el futur dels municipis amb
baixa densitat demogràfica. Les persones arrelades, identificades i implicades
en un poble o territori fan que el desenvolupament d’aquest esdevingui la
clau per a la seva sostenibilitat. En aquest sentit, la planificació estratègica és
indispensable, amb perspectiva i de qualitat.
En aquesta jornada, de manera general, com a Direcció General de Joventut,
es treballa amb perspectiva juvenil, tot i que també es plantegen els grups
de treball d’una manera àmplia, tot incloent-hi, si escau, perfils de persones
adultes que es considera que poden ser interessants.
4. Objectius de la jornada
Amb aquest plantejament, els objectius de la jornada són:
- Sensibilitzar, sobretot en l’àmbit polític però també a escala tècnica, sobre
la problemàtica del despoblament.
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- Posar en relleu la necessitat de la planificació estratègica i amb perspectiva
també en els municipis amb baixa densitat demogràfica.
- Realitzar un diagnòstic sobre el despoblament a les comarques de l’Ebre,
tot identificant els elements que faciliten i els que dificulten el repoblament
d’aquestes comarques.
- A partir d’aquesta diagnosi, proposar algunes accions que puguin pal·liar
el despoblament i facilitar el repoblament. Sempre, també, treballant amb la
perspectiva geogràfica a escala catalana del grup de treball motor.
- Posar en valor experiències d’èxit que es puguin incorporar a la planificació
estratègica.
5. Jornada “Nova ruralitat, joves i desenvolupament dels pobles”
Contextualitzada en aquest espai de treball, es planteja la Jornada de les
Terres de l’Ebre, que es realitzarà el 7 març de 2020 a Paüls. Amb l’estructura
següent:
8.45 h Acreditacions
9.15 h Benvinguda institucional
Sr. Enric Adell, alcalde de Paüls
Sr. Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació a les Terres de l’Ebre
Hble. Sr. Chakir el Homrani, conseller del Treball, Afers Socials i Famílies
9.40 h Conclusions de les jornades anteriors a Corbins (Lleida),
Aguilar de Segarra (Barcelona), la Vall d’en Bas (Girona) i Blancafort
(Tarragona)
Sr. Eduard Trepat, Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
10.00 h Ponència “Despoblament, repoblament, arrelament, nova
ruralitat”
Sr. Joaquín Recaño (UAB)
10.40 h Pausa cafè
11.00 h Presentació de l’estudi “El despoblament rural a les Terres
de l’Ebre: un assumpte de política econòmica territorial”
Sr. Josep Maria Piñol (URV)
11.40 h Taula rodona
Sra. Mireia Baylina (UAB)
Sr. Ignasi Aldomà (UdL)
Sr. Vicent A. Querol (UJI)
Sr. Juan Antonio Duro (URV)
12.45 h Cultura per al repoblament
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
13.15 h Dinar de treball
14.00 h Espais de reflexió i propostes en grup
Grup 1. Persones que han viscut sempre al territori
Grup 2. Persones que han marxat i han retornat
Grup 3. Persones que han marxat i no han tornat
Grup 4. Persones vingudes d’altres comarques o països
15.30 h Posada en comú i conclusions
16.00 h Cloenda
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Motivada per l’interès que pot tenir la temàtica del repoblament la Direcció de
l’IDECE, ha trobat convenient coorganitzar la jornada sobre repoblament a
les Terres de l’Ebre conjuntament amb l’Agència Catalana de la Joventut. En
aquest cas, l’IDECE s’encarregarà de l’apartat de cultura per al repoblament,
que anirà a càrrec de la rondalla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
Es resol, així doncs, aprovar l’expedient per a la realització de l’esmentada
jornada i autoritzar-ne la despesa per un import total de 1.815,00 €, que
s’imputaran a la partida pressupostària D/226000500/5420/0000.
3.3.5.2. Jornada “Nova ruralitat, teletreball i TIC” (Amposta, 19 de
desembre)
L’objectiu d’aquest projecte és el de connectar persones joves aspirants a un
lloc de feina o autònoms/es amb empreses d’arreu del país; i també compta
amb la col·laboració tècnica de l’Ajuntament de la Sénia, així com d’altres ens
com Coworcat Rural, l’entitat Diàspora Ebrenca i el VAG.
En aquesta trobada es realitzarà mitjançant la metodologia speed dating,
en què s’intercalen les presentacions de les candidatures dels joves amb
les ofertes de feina vigents de les empreses durant en temps de 2 minuts
cadascun.
A més a més, es portaran a terme algunes ponències i experiències de
teletreball i de coworking del territori. Per això, a banda, també s’hi podrà
assistir en format telemàtic com a oients, independentment de la participació
en les trobades entre empreses i joves.
Hi participaran, mitjançant aquest format híbrid, persones joves (18-40 anys)
interessades a establir-se professionalment al territori, o que ja hi visquin, que
han presentat la seva candidatura i superat un procés inicial de selecció; i
alhora les empreses de tot el territori català que es troben amb necessitats de
contractació dels perfils corresponents.
Així doncs, amb la finalitat d’afavorir l’arrelament, el retorn i l’arribada laboral
de joves al territori a través del teletreball, cerquem empreses de les Terres
de l’Ebre o d’altres indrets amb ofertes de feina qualificades que apostin o
vulguin començar a fomentar el teletreball en qualsevol dels seus formats i
graus (auxiliar, híbrid i/o únic) i contribuir amb el reequilibri i repte demogràfic i
de recursos del país.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització de l’esmentada jornada i
autoritzar-ne la despesa per un import total de 1.996,50 €, que s’imputaran a
la partida pressupostària D/226000500/5420/0000.
Plantejament de la jornada
10:00 h Presentació institucional
10.30 h Teletreball:
• Ponència Llei treball a distància
• Presentació resultats enquesta Diàspora
• Experiències Teletreball i arrelament al territori
11.30 h Speed dating
12.30 h Presentació Odisseu i d’altres iniciatives territorials per a la captació
de talent
12.45 h Espais de networking
13.15 h Ponència coworking amb Cowocat Rural
14.00 h Cloenda
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3.3.5.3. Jornada per a la pràctica i l’ensenyament bàsic del rem a Sant
Jaume d’Enveja
L’any 2019 es va posar en marxa un embarcador nou que estava en desús a la
població de Sant Jaume d’Enveja . L’actuació que és du a terme per a la seva
millora i arranjament és la de fer un canvi de totes les fustes i passarel·les, un
petit dragat de la zona de l’embarcador per tal que també puguin amarrar les
embarcacions de rem, el transport de maquinaria i l’us d’una retroexcavadora
durant quatre dies.
Per tal de promocionar la via navegable de l’Ebre entre la població de Sant
Jaume d’Enveja, l’IDECE dins de les seves funcions de promoció d’aquesta ha
cregut convenient organitzar una jornada per a la pràctica i ensenyament bàsic
del rem a Sant Jaume d’Enveja.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20081 per a la organització d’una
jornada per a la pràctica i ensenyament del rem bàsic a Sant Jaume d’Enveja i
autoritzar-ne la despesa per un import total de 1.500,00 €, que s’imputaran a
la partida pressupostària D/226000500/5420/0000.
3.3.5.4. Serveis de streaming a la jornada científica “Science Needs
You!”
Per primer any a les Terres de l’Ebre, i cinquè any consecutiu a Figueres, es
duen a terme les jornades de divulgació científica “Science Needs You!” (SNY),
que enguany tindran per tema “Covid-19: reflexions per al futur”.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i els
Serveis Territorials d’Educació, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
Ràpita, participen en l’organització d’aquesta jornada SNY de l’Associació
Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), que tindrà lloc en format híbrid:
de manera presencial el dissabte 26 de setembre, entre les 9.30 i les 14.00
hores a l’Auditori Sixto Mir de la Ràpita, i a l’Auditori Caputxins de Figueres,
i de manera telemàtica també es podrà seguir a través del canal Youtube de
l’ACDIC.
Enguany la temàtica serà la pandèmia causada per la Covid-19 amb l’objectiu
de reflexionar sobre què sabem del cert en aquests moments i, sobretot, què
podem esperar en un futur proper; especialment en qüestions com el sistema
de salut pública o l’educatiu, l’afectació a casa nostra comparada amb altres
continents o l’impacte transformador que pot tenir als ordres polítics i socials.
El programa de la jornada “Science Needs You! 2020” inclou diverses
conferències, entre les quals destaca la participació de la directora de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta, M. José Rallo, amb la xerrada “L’impacte de la
Covid-19 a l’assistència sanitària de proximitat; els protagonistes al peu del
canó: els casos dels hospitals de Figueres i de Tortosa”, amb la col·laboració
també de la directora assistencial de la Fundació Salut Empordà, Àngels
Morales.
Altres ponències seran “La Covid-19: un repte epidemiològic per a la salut
pública mundial: perspectives de futur i l’afectació als nens”, de l’investigador
ICREA a l’Institut de Salut Global de Barcelona; i la conferència “Quines
noves organitzacions socials i polítiques s’albiren al món post-Covid-19?”, de
l’investigador i responsable de l’Àrea Política de l’EURECAT, Richard Elelman.
La jornada clourà amb una taula rodona amb el tema “Covid-19: reflexions i
propostes per al futur” amb els conferenciats citats i moderada pel periodista
Sergi Caballero, de la Cadena Ser.
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El motiu d’aquest expedient de contractació menor són els treballs necessaris
per transmetre en streaming a tothom que vulgui veure la jornada.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització en streaming de la jornada
científica SNY enguany dedicada a la Covid-19 i a celebrar a Sant Carles de
la Ràpita, i autoritzar-ne la despesa per un import total de 1.075,69 €, que
s’imputaran a la partida pressupostària D/226000500/5420/0000.

3.3.6. Desenvolupament de les bases
tècniques, jurídiques i participatives per
al desenvolupament d’un Pla integral de
gestió de l’aigua dolça del delta de l’Ebre
El delta de l’Ebre està format per un conjunt de llacunes i maresmes litorals on
el conreu de l’arròs marca en gran mesura el funcionament hidrològic i ecològic
de l’espai deltaic. Les llacunes són alimentades per aigua dolça procedent
principalment de la xarxa de drenatge dels arrossars, amb unes connexions
cap al mar que generen règims de salinitat molt variables. Pel que fa a les
badies, el seu funcionament hidràulic es caracteritza per la important entrada
d’aigua dolça procedent del conreu de l’arròs, fonamentalment durant els
mesos de primavera, estiu i tardor.
En un espai privilegiat de recursos i valors naturals com aquest, a vegades
trobem alguns desequilibris ambientals que poden desencadenar en situacions
no desitjades.
L’elevada concentració de nutrients en l’aigua pot provocar l’eutrofització dels
ecosistemes aquàtics i una disminució dràstica de les espècies de flora i fauna.
El procés de salinització de les llacunes per la reducció de les aportacions
d’aigua dolça està provocant un canvi en la vegetació aquàtica i helòfila, tot
modificant l’hàbitat d’espècies faunístiques de gran interès. La coincidència
en l’espai i temps d’un conjunt de factors ambientals també pot donar lloc a
esdeveniments hipòxics en les badies, amb la principal possibilitat per reduir
aquest risc mitjançant els fluxos d’entrada d’aigua dolça.
L’aigua dolça que omple arrossars i canals, i acaba en basses i badies, té una
gran relació amb els processos ecològics esmentats, el potencial de recursos
disponibles com la caça, l’aqüicultura, el marisqueig o la pesca, o els valors
naturals del delta de l’Ebre. La gestió de l’aigua dolça es converteix d’aquesta
manera en un element clau per a la millora de la gestió ambiental i l’aprofitament
sostenible dels recursos naturals d’aquest espai.
El treball consisteix a fer les bases tècniques, jurídiques i participatives per al
desenvolupament del PIGADE. En aquest document es revisarà el marc jurídic
de protecció en l’àmbit català, estatal, europeu i internacional. Es revisaran en
particular les figures de protecció i plans que afecten la gestió de les llacunes
i badies.
S’identificaran els principals sectors, entitats i organismes de l’Administració
afectats o implicats per al pla de gestió, tot definint un sistema de participació
que tingui en compte els drets d’accés a la informació, la participació ciutadana
i l’accés a la justícia en l’àmbit del medi ambient.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20039 per a la realització del treball
esmentat i autoritzar-ne la despesa per un import total de 18.118,25 €, que
s’imputaran a la partida pressupostària D/22700130500/5420/0000.
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3.3.7. Procés de transició energètica a
les Terres de l’Ebre: oportunitats i impacte
territorial
Entre els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions
Unides es troba el que fa referència a “Energia assequible i no contaminant”
(número 7). S’ha de garantir l’accés universal a serveis energètics que siguin
assequibles, fiables i moderns. A la vegada, l’eficiència energètica ha de
millorar la proporció d’energia renovable, ha d’augmentar considerablement
en el conjunt de fonts energètiques i, en el cas del països més desenvolupats,
el consum per càpita ha de disminuir. Aquestes metes també s’han d’assolir
en el conjunt Catalunya i els diversos territoris que la conformen, com ara les
Terres de l’Ebre.
El model energètic actual està basat en els combustibles fòssils (principalment
utilitzats en els transports) i nuclears (energia elèctrica). El dia 31 de gener
de 2017 es va aprovar, per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya,
el Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE), en què es presenta
un nou escenari que va més enllà de l’objectiu de reduir el consum de
combustibles fòssils i la contribució de l’energia nuclear, i planteja un nou
escenari de tancament i abandonament d’aquestes fonts energètiques. El
PNTE recull l’objectiu específic d’assolir un sistema energètic amb energies
cent per cent renovables, fonamentalment de proximitat, desnuclearitzat i
neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en l’horitzó 2050, tal
com fixen els articles 2 i 19 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic:
reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, fer front a la
vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició
vers una economia neutra en emissions de CO2, competitiva, innovadora i
eficient en l’ús dels recursos. En aquest sentit, energies renovables com ara
la solar fotovoltaica i l’eòlica poden jugar un paper clau, tal com es posa de
manifest al Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.
Ara bé, la seva implantació també té impactes ambientals negatius que s’han
d’analitzar abans de la implantació d’un projecte en un territori determinat.
No tots els territoris tenen l’aptitud necessària per acollir segons quins tipus
d’activitats o projectes. El mateix Decret llei 16/2019, en els seus articles 7,
8 i 9, fa referència als criteris que s’han de tenir en compte per a la seva
implantació. No obstant això, en alguns casos no són prou precisos i donen
lloc a interpretacions.
A la vegada, el nou redactat de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 19 de la
Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic indica que s’han de “promoure
les mesures necessàries en l’àmbit de les energies renovables perquè el
consum elèctric de Catalunya provingui —en un 50 % l’any 2030 i un 100 %
l’any 2050— d’aquestes fonts renovables, tot prioritzant la proximitat de la
producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum”.
Tenint en compte la informació anterior, els objectius d’aquest projecte són:
• Determinar i cartografiar els valors naturals i paisatgístics situats tant en
espais naturals protegits com els que es troben situats fora dels espais
naturals protegits a les Terres de l’Ebre.
• Oferir informació que pugui ser d’utilitat per a una adequada implantació
de l’energia eòlica a les Terres de l’Ebre que tingui en compte els criteris
establerts en el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures
urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.
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L’àrea d’estudi són les quatre comarques que conformen les Terres de l’Ebre,
especialment les dues septentrionals: Ribera d’Ebre i Terra Alta. La primera
d’aquestes comarques presenta una elevada taxa d’atur i és on s’han fet
el major nombre de propostes de projectes de tot Catalunya. La segona
comarca és una de les que té un índex d’envelliment de la població més elevat
de Catalunya i es on es troba el major nombre d’instal·lacions eòliques en
funcionament de tot Catalunya.
Per a la realització d’aquest treball es faran servir les aproximacions
metodològiques següents:
Es resol aprovar l’expedient esmentat i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 15.246,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/227001300/5420/0000.

3.3.8. Diversos treballs a desenvolupar a
la “Tardor ecològica a les Terres de l’Ebre”
La “Tardor ecològica a les Terres de l’Ebre” consisteix a desenvolupar activitats
sectorials de formació per a productors, elaboradors i restauradors com
jornades de coneixença entre productors, elaboradors i restauradors de
les Terres de l’Ebre per disposar de l’oferta de producte local ecològic als
restauradors i obradors de les nostres terres i activitats encaminades a donar
a conèixer fora dels límits de la demarcació de les Terres de l’Ebre i posicionar
el territori com a referent gastronòmic en clau ecoturista.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització de diversos treballs tècnics
dins les jornades de “Tardor ecològica a les Terres de l’Ebre” i autoritzar-ne
la despesa per un import total de 14.592,60 €, que s’imputaran a la partida
pressupostària D/227008900/5420/0000.

3.3.9. Creació d’un lloc web per a una
plataforma de monitorització elèctrica
Des de l’IDECE es va fer un treball tècnic consistent en l’escenari de canvi
global actual, que obliga a adoptar mesures urgents per tal de transformar els
models econòmics i, d’una manera urgent, el model energètic.
Les Terres de l’Ebre, des de fa gairebé 60 anys, ha estat la principal regió
productora d’electricitat a Catalunya, la qual cosa ha ocasionant conflictes
socials recurrents en el temps. Una part de la població percep el model actual
com un model extractiu que aporta poc en termes de valor afegit i d’ocupació.
En aquest procés de transició energètica, un cop més, la geografia posiciona a
les Terres de l’Ebre com un espai estratègic en matèria de producció elèctrica
renovable. La pressió sobre les administracions locals i sobre el conjunt del
territori és molt forta per donar curs a una gran quantitat de projectes eòlics
i fotovoltaics que una vegada més accentuaran l’especialització territorial i la
massificació d’instal·lacions.
Davant d’aquesta situació creix la preocupació dels actors territorials públics
i privats; encara que, en línies generals, el posicionament és reactiu i no hi ha
un model alternatiu sobre la taula. D’aquí la necessitat de repensar la relació
del territori amb l’energia i proposar un model diferent que tingui un impacte
més favorable en el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. El
50
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Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) dintre un
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) ha desenvolupat
una operació centrada a encaminar aquest nou model: operació anomenada
Rural Smart Energy.
Aquesta operació vol posar les bases d’un nou model de producció d’electricitat
basat en les renovables de proximitat de manera distribuïda, tot identificant
alhora els actius renovables existents i els nous models de governança que
ofereix el marc normatiu actual.
Aquesta proposta es realitza amb l’objecte d’ordenar tota la documentació
generada i totes les normatives vigents per tal de donar forma a un Pla de
transició energètica a Terres de l’Ebre.
Per tant, una vegada efectuat aquest interesant treball tècnic, cal crear un lloc
web per a una plataforma de monitorització elèctrica.
Es resol aprovar l’expedient esmentat i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 7.000,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/680000100/5420/0000.

3.3.10. Elaboració de l’estratègia per
al desplegament de l’Agenda 2030 i el
Pacte Verd Europeu a les Terres de l’Ebre
L’Agenda 2030 de les Nacions Unides és una oportunitat de passar a l’acció
per evitar un possible col·lapse ambiental, econòmic i social derivats de la crisi
climàtica i socioecològica.
L’objectiu fonamental de l’Agenda és transitar cap a un model sòlid de
desenvolupament sostenible, en què els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) marquen unes fites clares que indiquen el camí a seguir
per tots els països membres de Nacions Unides. Aquest objectiu és en gran
part compartit pel Pacte Verd Europeu (Green Deal), la nova estratègia de
la Comissió Europea per transformar l’economia i afrontar la crisi climàtica i
socioecològica amb objectius concrets i ambiciosos.
L’any 2020 és una fita important en el trànsit cap al desenvolupament sostenible
a la Unió Europea i a Catalunya. Recentment (febrer 2020) es va constituir
l’Aliança 2030 com a instrument per desplegar l’Agenda 2030 a Catalunya,
sota el lideratge del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS)
de la Generalitat de Catalunya. Això és fruit d’un treball desenvolupat els darrers
anys, a partir de l’aprovació de l’Agenda 2030 per part de Nacions Unides (any
2015), que estableix un total de 17 ODS amb 169 fites de caràcter integrat i
indivisible que abracen les esferes econòmica, social i ambiental.
També recentment (desembre 2019) la Unió Europea va aprovar una nova
estratègia de desenvolupament sostenible que queda reflectida en el document
“European Green Deal” (Pacte Verd Europeu), el qual conté les línies mestres
i el full de ruta per fer d’Europa el primer continent climàticament neutre el
2050, tot impulsant l’economia, millorant la salut i la qualitat de vida dels
ciutadans, protegint la natura i no deixant ningú enrere. Entre els instruments
més importants a desplegar hi ha un Pla d’inversions pel Pacte Verd Europeu
i pel Mecanisme de Transició Justa, una Llei sobre el clima, una Estratègia
industrial europea, un Pla d’acció per l’economia circular, una Estratègia “De la
granja a la taula” per augmentar la sostenibilitat del Pacte Verd Europeu i just
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en el moment que es va constituir l’Aliança 2030 a Catalunya va irrompre la
pandèmia del coronavirus, que sacseja la nostra salut, l’economia, la societat
i també les nostres consciències. Tot i que encara no podem avaluar bé les
implicacions d’aquesta crisi mundial, sí que podem veure l’oportunitat que ens
dona l’Agenda 2030 per consolidar un model social i econòmic que ens faci
més resilients a les crisis sanitàries, alimentàries i climàtiques.
Tanmateix, quan volem passar de les intencions als fets, els ciutadans, la
societat civil, el món empresarial i els governants ens sentim desbordats per la
magnitud i complexitat del repte.
Hem arribat a un punt de creixent consens en què cal actuar i que cal fer-ho
d’una manera que tingui impacte, amb ambició. Una acció amb sentit i amb el
màxim consens que permeti accelerar el canvi tot entrant en un cercle virtuós
de petits (o grans) resultats que marquin el camí a seguir. Però per fer aterrar
la sostenibilitat en majúscules a la nostra economia i a la nostra societat ho
hem de fer en un espai i en un temps, tot fent quallar els objectius globals en
iniciatives territorials. L’àmbit més rellevant per avançar “sobre el terreny” és el
de país i dels seus territoris.
L’objectiu d’aquest treball és el disseny de les línies mestres i principals accions
per desplegar l’Agenda 2030 i el Green Deal a les Terres de l’Ebre, com a
territori pilot amb vocació de lideratge. El document vol endegar una dinàmica
participativa amb capacitat per consensuar, catalitzar i accelerar la transició
cap a un desenvolupament sostenible al sud de Catalunya.
Un marc de referència important és el de la Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre, que sintetitza aquesta idea d’un territori cohesionat amb uns
objectius clars per avançar cap a la sostenibilitat.
Històricament les Terres de l’Ebre ha estat un territori amb un nivell de
desenvolupament per sota de la mitjana catalana i amb poca capacitat
d’innovació en el terreny econòmic i social.
Tanmateix, això ha anat canviat els darrers anys a mesura que el territori ha
anat guanyant en identitat, dinamisme social, potència cultural i capacitat
d’innovació en el terreny econòmic.
En aquest sentit, la potenciació de la recerca i la innovació serà fonamental
per consolidar una economia basada en el coneixement i en el concepte de
territoris intel·ligents. Les Terres de l’Ebre és, sense dubte, un territori amb
un gran potencial per desplegar un model de desenvolupament sostenible
basat en l’economia circular i en l’ús sostenible dels recursos locals, i ara és
el moment de passar a l’acció per assolir un paper de lideratge en el context
català i internacional.
Es resol aprovar l’expedient i autoritzar-ne la despesa per un import
total de 17.847,50 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/227001300/5420/0000.

3.3.11. Informe Pla de recuperacióreactivació econòmica per a l’Ebre en
l’etapa Covid-19
En data novembre de 2020, es va redactar, i entregar, a l’IDECE el document
d’estratègia socioeconòmica per al territori titulat “Estratègia Ebre 30: una
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proposta de prioritats transformadores”. Aquest document ha implicat una
actualització avaluativa i estratègica socioeconòmica del territori, amb la
mirada posada en el llarg terme i amb un enfocament final d’identificació de
grans projectes i governança del procés. Aquest document havia, i ha de ser,
degudament analitzat pel territori en el marc del Consell Econòmic i Social
i dels mecanismes de govern del mateix IDECE, bàsicament. La pandèmia,
però, ha vingut ha trastocar dramàticament el panorama i els plans i obliga a
fer plantejaments de recuperació econòmica en el curt i mitjà terme que s’han
de relacionar, en consistència, amb els plantejaments i les recomanacions
estratègiques i de projectes de llarg terme com els de l’estratègia Ebre 30. El
tema és que el sector públic esdevé un agent principal per a la recuperació
econòmica, tot fent reemergir les bondats de les polítiques neokeynesianes de
sosteniment de la demanda. Específicament, pensar en els aprenentatges de
la pandèmia per a la política econòmica futura, i en els factors de competitivitat
territorialment rellevants, obliga a situar l’Ebre en una posició avantatjosa.
Sembla, doncs, que els factors més valorables són ben presents a l’Ebre, com
el dels avantatges de la ruralitat i de la baixa densitat de població. D’aquesta
manera, no només la pandèmia obliga a implementar mesures de correcció,
sinó que, fins i tot, pot ser un escenari de gran potencialitat per consolidar el
desenvolupament econòmic de l’Ebre en els propers anys.
En aquest context, caldria, doncs, una adaptació i revisió de l’“Estratègia Ebre
30” en l’objecte de donar resposta a la nova conjuntura, en la mesura del
possible, i que previsiblement s’estendrà al llarg dels exercicis de 2020-2022
com a mínim.
Fonamentalment, aquest projecte inclouria dues tasques principals:
En primer lloc, implicaria un plantejament de projectes, dimensions i
caracterització que s’haurien de tenir en compte en un Pla de recuperació/
reactivació econòmica de l’Ebre, atenent a l’especificitat de les diverses
comarques i els diversos territoris i a allò que coneixem i albirem sobre el
context actual i més immediat. La voluntat d’aplicació seria en els darrers
mesos del 2020, 2021, i previsiblement, el 2022.
En segon lloc, caldria establir un mecanisme participatiu, bàsicament en el
marc de Consell Econòmic i Social i l’IDECE, comarques i municipis principals,
que permeti avalar inicialment les dimensions més rellevants i els principals
ingredients de l’estratègia “Ebre 30” i la seva adaptació al període post-Covid
o Covid, a partir d’aquest mateix projecte.
Es resol aprovar l’expedient esmentat i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 16.335,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/227001300/5420/0000.

3.3.12. Redacció del Pla de governança
del model local d’energia a les Terres de
l’Ebre
L’escenari de canvi global actual obliga a adoptar mesures urgents per
transformar els models econòmics i, d’una manera urgent, l’actual model
energètic.
Les Terres de l’Ebre, des de fa gairebé 60 anys, ha estat la principal regió
productora d’electricitat a Catalunya, la qual cosa ha ocasionant conflictes
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socials recurrents en el temps. Una part de la població percep el model actual
com un model extractiu que aporta poc en termes de valor afegit i d’ocupació.
En aquest procés de transició energètica, un cop més, la geografia posiciona a
les Terres de l’Ebre com un espai estratègic en matèria de producció elèctrica
renovable. La pressió sobre les administracions locals i sobre el conjunt del
territori és molt forta per donar curs a una gran quantitat de projectes eòlics
i fotovoltaics que una vegada més accentuaran l’especialització territorial i la
massificació d’instal·lacions.
Davant d’aquesta situació creix la preocupació dels actors territorials públics
i privats; encara que, en línies generals, el posicionament és reactiu i no hi ha
un model alternatiu sobre la taula. D’aquí la necessitat de repensar la relació
del territori amb l’energia i proposar un model diferent que tingui un impacte
més favorable en el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. El
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) dintre un
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) ha desenvolupat
una operació centrada a encaminar aquest nou model: operació anomenada
Rural Smart Energy.
Aquesta operació vol posar les bases d’un nou model de producció d’electricitat
basat en les renovables de proximitat de manera distribuïda, tot identificant
alhora els actius renovables existents i els nous models de governança que
ofereix el marc normatiu actual.
Aquesta proposta es realitza amb l’objecte d’ordenar tota la documentació
generada i totes les normatives vigents per tal de donar forma a un Pla de
transició energètica a Terres de l’Ebre.
Es resol aprovar l’expedient esmentat i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 16.940,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/227001300/5420/0000.

3.3.13. Estratègies generals i necessitats
dels actors del Pla integral de gestió de
l’aigua dolça del delta de l’Ebre (PIGADE)
El delta de l’Ebre està format per un conjunt de llacunes i maresmes litorals on
el conreu de l’arròs marca en gran mesura el funcionament hidrològic i ecològic
de l’espai deltaic. Les llacunes són alimentades per aigua dolça procedent
principalment de la xarxa de drenatge dels arrossars, amb unes connexions
cap al mar que generen règims de salinitat molt variables. Pel que fa a les
badies, el seu funcionament hidràulic es caracteritza per la important entrada
d’aigua dolça procedent del conreu de l’arròs, fonamentalment durant els
mesos de primavera, estiu i tardor.
En un espai privilegiat de recursos i valors naturals com aquest, a vegades
trobem alguns desequilibris ambientals que poden desencadenar en
situacions no desitjades. L’elevada concentració de nutrients en l’aigua pot
provocar l’eutrofització dels ecosistemes aquàtics i una disminució dràstica
de les espècies de flora i fauna. El procés de salinització de les llacunes per
la reducció de les aportacions d’aigua dolça està provocant un canvi en la
vegetació aquàtica i helòfila, tot modificant l’hàbitat d’espècies faunístiques
de gran interès. La coincidència en l’espai i temps d’un conjunt de factors
ambientals també pot donar lloc a esdeveniments hipòxics en les badies, amb
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la principal possibilitat per reduir aquest risc mitjançant els fluxos d’entrada
d’aigua dolça.
L’aigua dolça que omple arrossars i canals, i acaba en basses i badies, té una
gran relació amb els processos ecològics esmentats, el potencial de recursos
disponibles com la caça, l’aqüicultura, el marisqueig o la pesca, o els valors
naturals del delta de l’Ebre. La gestió de l’aigua dolça es converteix d’aquesta
manera en un element clau per a la millora de la gestió ambiental i l’aprofitament
sostenible dels recursos naturals d’aquest espai.
És per tot això que s’ha de fer una estratègia general i necessitats de tots
els actors actuants al delta de l’Ebre i la millora de la productivitat de badies i
llacunes.
El treball tècnic consistirà en la redacció d’un document/informe que tindrà els
apartats següents:
– Recopilació de la documentació existent.
– Memòria tècnica de l’estratègia general a emprendre.
– Identificació dels actors i les seves necessitats.
– Memòria tècnica de productivitat de badies i llacunes.
– Memòria tècnica i plànols d’identificació de les actuacions a realitzar.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20092 per a la realització del treball
esmentat i autoritzar-ne la despesa per un import total de 18.016,90 €, que
s’imputaran a la partida pressupostària D/22700130500/5420/0000.

3.3.14 “PIGADE. Propostes d’actuacions
al delta de l’Ebre”
Informe sobres les propostes d’actuacions a tot el delta de l’Ebre.
El treball tècnic consistirà en la redacció d’un document/informe que tindrà els
apartats següents:
– Introducció i recopilació de la documentació prèvia.
– Memòria tècnica i plànols sobre la proposta d’actuació a l’entorn de la
Bassa de les Olles.
– Memòria tècnica i plànols sobre la proposta d’actuació a l’entorn del canal
Vell.
– Memòria tècnica i plànols sobre la proposta d’actuació a les basses de
l’hemidelta dret.
– Memòria tècnica i plànols sobre la proposta d’actuació a l’entorn de les
badies.
– Memòria tècnica i plànols sobre la proposta d’actuació a l’entorn de la
plana deltaica.
– Memòria tècnica i plànols sobre la proposta d’actuació a l’entorn del riu.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20093 per a la realització del treball
esmentat i autoritzar-ne la despesa per un import total de 18.101,60 €, que
s’imputaran a la partida pressupostària D/22700130500/5420/0000.
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3.4 Foment i promoció turística
3.4.1. Fabricació del motlle d’una muleta
tradicional de rem al riu Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en el seu article
2 del text refós de la Llei de l’IDECE estableix com a objecte de l’Institut el
desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. 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 i en el
seu article 3 fixa com a funcions de l’Institut:
a) 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
Terra Alta i la Ribera d’Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en
aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions
actuants.
b) Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
c) Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de la
zona.
d) Qualsevol altra que l’ajudi a assolir els seus objectius.
Així mateix, l’IDECE, una de les competències més importants que té és el
manteniment de la via navegable i la promoció turística, per la qual cosa es
va trobar convenient en una primera fase fer un projecte que consistia en la
recuperació de les muletes tradicionals que sempre han estat a l’Ebre.
Una vegada realitzada la primera fase del projecte, una segona i darrera fase
consisteix en la fabricació del motlle de la muleta tradicional de rem del riu
Ebre a partir d’una muleta de fusta antiga existent, que es trobava en molt
mal estat, però la qual s’ha utilitzat per prendre mesures, fer els plànols en
2D primerament, en 3D posteriorment i s’ha elaborat l’estudi tècnic intern per
decidir la seqüencia de laminat i reforçat per a la fabricació del motlle.
Es resol aprovar l’expedient del projecte del motllo per a la recuperació
de la muleta tradicional a l’Ebre i autoritzar-ne la despesa per un import
total de 17.908,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/670000100/5420/0000.

3.4.2.
Disseny,
d’una
producció
escenografiada del delta de l’Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en el seu article
2 del text refós de la Llei de l’IDECE estableix com a objecte de l’Institut el
desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. 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 i en el
seu article 3 fixa com a funcions de l’Institut:
a) 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
Terra Alta i la Ribera d’Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en
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aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions
actuants.
b) Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
c) Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de
la zona.
d) Qualsevol altra que l’ajudi a assolir els seus objectius.
Per tot això s’ha trobat convenient el disseny d’una producció escenografiada
entre diversos actors i persones rellevants del delta de l’Ebre per a la seva
posterior publicitat.
Es resol aprovar l’expedient del disseny d’una producció escenografiada entre
diversos actors i persones rellevants del delta de l’Ebre per a la seva posterior
publicitat, i autoritzar-ne la despesa per un import total de 1.815,00 €, que
s’imputaran a la partida pressupostària D/227008900/5420/0000.

3.4.3. Col·laboració en l’organització del
festival de cinema turístic internacional
Terres Catalunya - Eco & Travel film festival
Per segon any consecutiu s’ha col·laborat en l’organització del festival de
cinema turístic internacional Terres Catalunya - Eco & Travel film festival.
Aquest esdeveniment s’ha celebrat a Tortosa entre els dies del 26 d’abril al 5
de maig a diversos indrets de la ciutat.
El festival ha comptat amb 3 competicions i diverses categories, que són:
– La comunicació turística, dedicada a produccions audiovisuals de promoció
turística.
– Els 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.
– La comunicació corporativa, dedicada a les peces comunicatives sorgides
d’organitzacions (institucions, ONG, empreses) que tracten temàtiques
relacionades.
El festival aposta per la compatibilitat entre la dinamització econòmica i turística,
i els valors mediambientals, amb dos eixos bàsics de l’actuació de l’IDECE.
La promoció de les Terres de l’Ebre a nivell internacional també ha estat clau
per tal que l’IDECE col·labori en el projecte.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20028 per a la col·laboració en
l’organització festival de cinema turístic internacional Terres Catalunya - Eco &
Travel film festival, i autoritzar-ne la despesa per un import total de 6.050,00 €,
que s’imputaran a la partida pressupostària D/226000500/5420/0000.
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3.4.4. Informe sobre possibles accions
relacionades amb el turisme rural de les
Terres de l’Ebre
La problemàtica que hi ha en turisme rural a llocs singulars del territori fa que
des de l’IDECE s’encarregui un informe sobre possibles accions relacionades
amb el turisme rural de les Terres de l’Ebre.
El principal objectiu de l’anàlisi és veure les possibilitats que les edificacions
rurals en sòl rústic que ho sol·licitin puguin obtenir llicència turística sense haver
d’apartar-se del marc legal i tampoc violentar l’ordenament urbanístic i sempre
amb les degudes garanties de seguiment i avaluació. D’aquesta possibilitat, en
quedarien al marge les edificacions en zones protegides.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20046 per a la realització de l’informe
sobre possibles accions relacionades amb el turisme rural de les Terres de l’Ebre
i autoritzarne la despesa per un import total de 6.050,00 €, que s’imputaran a
la partida pressupostària D/227001300/5420/0000.

3.4.5. Col·laboració en l’organització del
festival Eufònic
Col·laboració en l’organització del festival internacional Eufònic.
Esdeveniment celebrat a Sant Carles de la Ràpita a la tardor de 2020.
Eufònic Pro és un esdeveniment de dos dies de trobada entre creadors,
professionals, programadors de continguts i gestors culturals nacionals i
internacionals en què es pretén afavorir la projecció i internacionalització de
la creativitat catalana en l’àmbit de les arts digitals-performatives (artistes que
basculen entre l’art digital i les arts escèniques i treballen en performances i
instal·lacions artístiques new media) en un entorn únic com les Terres de l’Ebre.
Eufònic Pro té com a objectius principals:
– Promoure les creacions culturals emergents del sector de les arts digitals
performatives.
– Afavorir els intercanvis entre els creadors, els organismes de producció i els
de difusió.
– Internacionalitzar des de la bidireccionalitat (intercanvi nacional-internacional).
La promoció de les Terres de l’Ebre en l’àmbit català i internacional també ha
estat clau perquè l’IDECE col·labori en el projecte.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20047 per a la col·laboració
en l’organització del festival Eufònic i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 5.445,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/226000500/5420/0000.
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3.4.6. Obres per al disseny, construcció i
senyalització de rutes de senders i xarxes
de senders a la Torre de l’Espanyol
La Torre de l’Espanyol és un dels municipis més petits dels 52 que hi ha a les
Terres de l’Ebre i té un handicap important, que és que en ser prop de la central
nuclear d’Ascó no es considera municipi dins de la Reserva de la Biosfera,
amb els avantatges que això comportaria en segons quines obres a realitzar;
per altra banda, també és dels pocs municipis que no tenen embarcador al
riu Ebre, perquè no dona al riu cap part del seu terme municipal, amb els
avantatges que això també comporta quan es fan diverses obres de millora als
embarcadors o als seus voltants.
És per això que des de l’IDECE s’ha trobat oportú efectuar aquesta inversió
per tal de promocionar el municipi i la seva projecció dins les Terres de l’Ebre.
Aquesta inversió comporta diverses fases a realitzar, ja que a la Torre de
l’Espanyol hi ha unes quantes rutes que es poden potenciar turísticament.
Es pretén fer el primer projecte per a la execució de rutes a la Torre de
l’Espanyol amb el corresponent treball de camp, la cartografia i les fitxes
d’actuació, els plànols i les propostes d’alternatives i els continguts i disseny
d’aquests, per passar en una segona fase definitiva a les obres d’instal·lació
de 2 panells, a la instal·lació i construcció de 44 banderoles direccionals, a la
instal·lació i construcció de 25 fites de seguiment i a la instal·lació i construcció
de 141 plaques identificatives de les rutes existents a la població amb el seu
corresponent marcatge en la pintura.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20074 per a les obres de disseny,
construcció i senyalització de rutes de senders i xarxes de senders a la Torre
de l’Espanyol i autoritzar-ne la despesa per un import total de 32.709,93 €, que
s’imputaran a la partida pressupostària D/660000100/5420/0000.

3.4.7. Promoció turística i publicitat al
curtmetratge A les 9 en punt
Més enllà de la importància de representar personatges ebrencs en pantalla, hi
ha la intenció i el compromís de portar el curt a les Terres de l’Ebre, durant el
seu cicle de projeccions, un cop s’hagi estrenat. Cal afegir que l’entrada no és
gratuïta, ja que és una prioritat que un projecte així nascut del territori arribi al
nombre més gran de persones possible.
L’objectiu principal és produir un curtmetratge de qualitat, i aquesta voluntat
es demostra amb el talent interpretatiu amb el qual compta el projecte. Actors
joves de renom i amb reconeixement crític, com Quim Àvila (Hache, La Riera,
Instrumental o El temps que estiguem junts), Abril Garcia (Comando Squad:
Reset, No matarás) o Guim Puig (Les de l’hoquei); i també joves, extremadament
talentosos i que han sortit de les millors escoles d’interpretació, com Cinta
Hervàs, Eloi Jaume i Pau Rosell.
També és un objectiu principal el fet de crear una peça de cultura ebrenca, i
portar-la a les Terres de l’Ebre; es pretén poder impulsar projectes amb talent
jove, i aquest n’és un, ja que tots els participants es troben per davall dels 25
anys.
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Aquest és un projecte complex, ja que cal tenir en compte que és una obra
artística i les seves qualitats i els seus efectes van més enllà del moment i el
lloc on es produeixen. A les 9 en punt ens explica la història d’una estudiant
ebrenca que marxa fora i conviu amb altra gent d’altres llocs.
És la història de la mateixa actriu que interpreta el personatge de Cinta, del
codirector o de l’script, però també de cada estudiant ebrenc que ha hagut de
marxar fora a estudiar o a buscar-se la vida. La història de Cinta és una història
nostra, de tots els joves que han marxat a estudiar fora i han viscut un canvi de
cultures, d’amistats i d’identitat.
Es resol aprovar l’expedient per a la realització dels esmentats serveis i autoritzarne la despesa de 2.000,00 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/226000300/5420/0000.

3.4.8. Memòria valorada per a la
construcció d’un pas de barca entre les
poblacions de Tivenys i Xerta
Per tal de proporcionar una millora turísticament a les poblacions riberenques
de Tivenys i Xerta, la direcció de l’IDECE proposa la realització d’una memòria
valorada d’un pas de barca que uniria les dues poblacions i que serviria també
per tal de posar èmfasi en Tivenys i Bítem, avui en dia amb poca destinació
turística de vies verdes, etc.
El pas de barca podria servir per unir la Via Verda a banda i banda de riu i
enllaçar amb la via que va des de Tortosa fins a la desembocadura. Aquesta
redacció recollirà les dades següents:
- Llaüts i barcassa (triar la millor opció de pas de barca).
- Embarcadors a banda i banda de riu.
- Torres, gúmena i sistema de tracció.
- Accessos de totes dues ribes de riu.
- Instal·lació de plaques fotovoltaiques per tal que el projecte sigui 100%
sostenible.
Es resol aprovar l’expedient IDECE-2020-20096 per a la memòria valorada
d’un pas de barca entre Tivenys i Xerta i autoritzar-ne la despesa per un
import total de 7.247,90 €, que s’imputaran a la partida pressupostària
D/660000100/5420/0000.
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3.5. Pla estratègic empresarial i per
a l’ocupació de les Terres de l’Ebre
(PEEOTE)
Què és el Pla estratègic?
- És un procés de reflexió mitjançant el qual s’escull el futur desitjat per al
territori i s’estableix el camí per aconseguir-lo.
- És un instrument de planificació elaborat en conjunt per l’administració i pels
principals actors socials i econòmics. Fins ara a les TE no hi ha hagut cap pla
d’aquesta naturalesa.
- És una necessitat evident per al desenvolupament i el posicionament
competitiu de les Terres de l’Ebre. La situació actual, tant en el context territorial
com global, no fa sinó incrementar la dimensió d’aquesta necessitat.
Quines accions es duen a terme des de l’IDECE?
- El procés de seguiment del Pla estratègic. Supervisió i monitorització en el
marc del CESTE.
Proporcionar un marc estructural concret i precís per tal de realitzar un
seguiment tècnic del PEEOTE (Pla estratègic per a l’empresa i l’ocupació
de les Terres de Ebre) i a fer-lo operatiu i participatiu, en tot l’àmbit territorial.
El PEEOTE es va entregar l’any 2014 i ara la idea seria fer-ne una revisió i
operativització a través de dos instruments bàsics. En primer lloc, s’haurà de
fer una revisió tècnica del document previ, que impliqui la seva actualització,
síntesi i operativització; i, en segon lloc, s’haurà de posar en marxa el procés
de seguiment, que detallarà també la revisió tècnica anterior, en el marc de
l’operativa de l’IDECE, els seus agents i una dinàmica de grups de treball.
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Gràfica sobre la navegació turística 2020

Annex II. Gràfica sobre el nombre d’embarcacions pel pas
de la resclosa 2020
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Annexos

(*) 2020: La temporada de navegació es va obrir entre finals de juny i principis de juliol. Per Setmana Santa la navegació
estava tancada. Aquest dos motius van suposar perdre totes les activitats escolars a causa també de la Covid-19. Per
altra banda, hi ha una disminució important motivada pel descens d’embarcacions i de pesca esportiva. A grans trets
la Covid-19 ens ha portat un descens de l’activitat al canal navegable d’entre un 30 % i un 40 %.
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