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MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL PRESSUPOST COMARCAL
PER A L’EXERCICI 2016
El pressupost comarcal que sotmet a aprovació del plenari el nou govern del Consell Comarcal
té un import global consolidat de 10.863.293,10 €. Aquesta xifra és la suma del pressupost de
l'ens comarcal que ascendeix a 10.682.572,93 € i del de la societat Baix Ebre Innova que és de
190.720,27 €.
La partida més important del capítol d’ingressos del pressupost comarcal és la de les
transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per
part de la Generalitat- que sumen 9.606.238,89 €. A continuació hi ha la partida de les
transferències de capital (1.045.454,31 €), és a dir subvencions d’altres institucions, seguida de
les taxes i altres ingressos (184.700,00 €) i dels ingressos patrimonials (26.900,00 euros).
Pel que fa a les despeses, les corrents (5.201.484,17 €) i les de personal (3.713.216,33 €) són
les més importants. El capítol de personal registra un augment del 8,34 per cent en relació al
pressupost de 2015 per la incorporació de personal provinents de programes ocupacionals del
SOC, que en conjunt donaran feina a més de vint persones. Les inversions (952.149,31 €)
pressupostades fan referència fonamentalment a l'execució del projecte de construcció de la
planta d'envasos a l'Aldea (581.000,00 €) i a les millores a fer a les estacions depuradores
d'aigües residuals (328.649,31 €). Aquest capítol es redueix en un 40,38% en relació al de
2015 perquè en l'exercici anterior es van assumir extraordinàriament les inversions
corresponents al pla de foment turístic Xarxa EbreBiosfera, que van afectar al conjunt de les
quatre comarques de l'Ebre.
La construcció de la planta de selecció d'envasos lleugers, amb col·laboració d'Ecoembes i el
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), permetrà millorar
notablement la gestió dels residus a la comarca i optimitzarà els recursos dels ajuntaments,
abaratint el cost del reciclatge actual. Aquesta planta de transferència és una instal·lació
especialitzada en la classificació dels diferents tipus d'envasos lleugers, procedents de la
recollida selectiva realitzada per la ciutadania a través dels contenidors grocs de la via pública,
en funció de la seva composició.
Dins del capítol d'inversions a la comarca, també destaquem la consolidació dels serveis de
sanejament i l’ampliació de la gestió de les depuradores amb la posada en funcionament de les
noves instal·lacions de Vinallop, Tivenys, Alfara de Carles i Benifallet, que comportaran un
benefici mediambiental notable.
En el capítol de transferències de capital destinem 95.805 € als ajuntaments de l'Ampolla,
Deltebre, el Perelló, Roquetes, Tortosa i l'EMD de Jesús per la millora de camins en els seus
respectius termes municipals. Pel que fa a la prestació de serveis als municipis destaquem
l'ampliació de l'assessorament tècnic en els àmbits de l'arquitectura i de la informàtica.
La partida econòmica que destinem a les polítiques socials és la més important i prioritària del
pressupost de 2016, tot i les reduccions de finançament sofertes per part d'altres
administracions. Consolidem els serveis socials d'atenció primària i reestructurem les rutes del
servei de transport adaptat per optimitzar recursos tècnics, econòmics i humans, tot mantenint
les bonificacions i donant una atenció digna i més personalitzada als usuaris.
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Una incorporació a destacar és l'ampliació dels serveis d'atenció a la infància, EAIA i SIFE, que
permetrà una atenció més especialitzada a les famílies amb problemàtiques i també a les
famílies amb nens amb acolliment familiar.
El present pressupost consolida el programa de Tiquet Fresc per ajudar les famílies més
desafavorides de la comarca amb una partida global de 30.000 €.
Una altra de les novetats que repercuteix en el pressupost és la incorporació de la gestió del
menjador escolar del col·legi públic de La Mercè, a Tortosa, que s'afegeix al de Remolins, tots
dos centres d'atenció educativa preferent. Mantenim l'aposta per satisfer les necessitats dels
alumnes de la comarca a través dels ajuts de menjador, tot i la reducció patida en aquest
exercici.
També en el camp de l'ensenyament, el Consell Comarcal continua amb el desenvolupament
del catàleg d'Ensenyament, un conjunt de xerrades i tallers adreçats als alumnes de primària i
secundària dels centres d'ensenyament del Baix Ebre, i mantenim les iniciatives aquelles
actuacions encaminades a estimular el jovent són els premis Recerca o Projecte Jove.
No ens oblidem tampoc de les entitats i associacions de la comarca que generen al cap de
l'any una important activitat social i per això incloem una partida de 20.000 euros destinada a
subvencionar aquest treball.
En un context de crisi amb forts impactes socials, el govern comarcal estableix com a línia
prioritària i estratègica fomentar les polítiques d'actives d'ocupació i estimular la creació
d'activitat econòmica. En aquest sentit, renovem el projecte Baix Ebre Avant 'Treball a les 7
comarques', subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb el finançament del
Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu, com a un instrument per fomentar la
creació d'ocupació en el sector turístic i agroalimentari de la nostra comarca a partir de millorarne la competitivitat. No ens oblidem tampoc en aquest pressupost del foment de l'ocupació
juvenil i per això el Consell Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, impulsarà el 2016 tres programes de suport a la
recerca de feina (Joves per l'Ocupació, Fem Ocupació per a Joves i Ocupa't del teu futur),
adreçats a joves en situació d’atur de la comarca. Aquests programes promouran accions
d’orientació i formació que tenen com objectiu facilitar la inserció laboral i/o el retorn al sistema
educatiu.
La nostra atenció no se centra només en els joves i d'aquesta manera, seguint amb el foment
d'ocupació iniciat el 2015, continuem apostant pel desenvolupament de programes d'inserció
laboral acollint-nos als ajuts del Servei d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa
Treball i Formació, per dur a terme accions ocupacionals que integren formació ocupacional
transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d'atur
beneficiàries de la renda mínima d'inserció amb l'objectiu de millorar les seves condicions
personals, socials, familiars i d'ocupació.
En l'àrea d'Activació Econòmica, el nostre pal de paller és el Viver d'Empreses i Centre de
Negocis Baix Ebre, ubicat a Camarles, una empresa que es troba a ple rendiment pel que fa a
la dinamització de la comarca, la qual cosa permet reduir l'aportació econòmica que hi fa el
Consell Comarcal. El cursos de formació ocupacional continuen sent la principal aposta, als
quals destinem 58.351,50 €, un 30,59% del pressupost de l'empresa.
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Consolidem l'Aula Activa, un servei de recerca intensiva de feina, una iniciativa de l'ens
comarcal que ha contribuït a inserir al món laboral moltes persones desocupades, i renovem
Catalunya Emprèn, un programa integral de suport a les persones emprenedores, que impulsa
el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
Pel que fa a la promoció turística, la nostra principal aposta és la Via Verda, on destinem
15.000 euros en concepte d'inversió i gairebé 23.000 euros a manteniment. També tenim
previst treballar en optimitzar el nou centre d'inspiració turística EbreTerra per convertir-lo en un
referent al territori, en una porta d'entrada a tots els municipis de la comarca i en una
instal·lació sostenible des de tots els punts de vista.
En resum, el pressupost de 2016 pretén donar resposta a les demandes socials i
mediambientals de la comarca amb les actuacions i inversions descrites en aquesta memòria,
que estem segurs beneficiaran la ciutadania del Baix Ebre.

Daniel Andreu Falcó
President

Tortosa (Baix Ebre), desembre de 2015

