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MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL PRESSUPOST COMARCAL
PER A L’EXERCICI 2017
El pressupost comarcal que sotmet a aprovació del plenari el govern del Consell Comarcal té un
import global consolidat de 16.980.858,44 €. Aquesta xifra és la suma del pressupost de l'ens
comarcal i del de la societat Baix Ebre.
El pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre per a l'exercici de 2017 s'eleva a 16.797.582,27
€, un 57,24 per cent més que el de 2016. Aquest important increment és conseqüència,
principalment, de l'execució de la delegació de competències dels municipis del Baix Ebre al
Consell Comarcal en concepte de tractament i gestió de residus, l'import del qual fins ara s'havia
facturat directament pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), i
a la plurianualitat de la construcció del col·lector en alta dels Reguers, en el capítol d'inversions.
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 suma 14.685.986,49 € (un 54,71 % més en relació al pressupost de
2016). A continuació hi ha l’aplicació de les transferències de capital (1.897.177,70 €), és a dir
subvencions d’altres institucions, seguida de les taxes i altres ingressos (122.170,00 €) i dels
ingressos patrimonials (12.248,00 euros).
Pel que fa a les despeses, les corrents (9.506.018,84 €) i les de personal (3.873.598,50 €) són
les més importants. Aquest últim capítol registra un augment del 6,74 per cent en relació al
pressupost de 2016 per la incorporació de persones provinents de programes ocupacionals del
SOC. D’altra banda, incloem 40.400 € en el Fons de Contingència per poder fer front a un
possible increment salarial derivat de l’aprovació dels pressupostos de l’Estat que són els que
marquen els increments salarials dels treballadors del sector públic. A la vegada, també fem una
previsió a la possible adaptació dels costos salarials del personal inclòs en el contracte programa
2016-2019 en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat.
Les inversions reals (1.881.372,70 €) -un 97,59% més que el 2016- fan referència
fonamentalment a la continuació de l'execució del projecte del col·lector dels Reguers
(880.652,70) i al projecte de construcció de la planta d'envasos a l'Aldea (630.720 €) i a les
millores a fer a les estacions depuradores d'aigües residuals (275.000 €). També s'inclouen
40.000 € per executar una millora de les instal·lacions interiors i exteriors de la seu comarcal.
La construcció del col·lector en alta de connexió del nucli dels Reguers per Jesús al sistema de
sanejament de Tortosa és un pas endavant més per completar el sistema de sanejament en alta
a la comarca i, per un altre costat, la construcció de la planta de selecció d'envasos lleugers, amb
col·laboració d'Ecoembes i el Consorci de Residus de la comarca del Baix Ebre permetrà millorar
notablement la gestió dels residus a la comarca i optimitzarà els recursos dels ajuntaments,
abaratint el cost del reciclatge actual. Dins d'aquest capítol, també destaquem la inversió prevista
de 35.000 € a la Via Verda del Baix Ebre i a la continuació cap a Deltebre a través de l'antic traçat
del Carrilet de Tortosa a la Cava.
En el capítol de transferències de capital destinem 95.805 € als ajuntaments de l’Aldea, Aldover,
Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, Benifallet, Camarles, Paüls, Tivenys, Xerta i les Entitats
Municipals Descentralitzades de Bítem i Campredó per a la millora de camins en els seus
respectius termes municipals, en execució del conveni amb la Diputació de Tarragona
Encara immersos en una situació de crisi econòmica, el govern comarcal manté com a línia
prioritària i estratègica fomentar les polítiques actives d'ocupació i estimular la creació d'activitat
econòmica. En aquest sentit, renovem i incrementem les accions del projecte Baix Ebre Avant
'Treball a les 7 comarques', subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb el
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finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu. Baix Ebre Avant és
l'instrument que tenim per fomentar, des del Consell Comarcal, la creació d'ocupació a la
comarca a partir de de la millora de la competitivitat. I com a principals novetats per al 2017 hem
programat la creació d'un dispositiu d'inserció sociolaboral a la comarca i un programa especial
per a potenciar les microempreses.
Aquest dispositiu d'inserció sociolaboral esdevindrà un suport a la inserció en el mercat de treball
de les persones en situació d'atur, especialment els joves menors de 25 anys, els aturats de
llarga durada, els aturats amb baixes qualificacions i els cap de famílies monoparentals.
En aquest pressupost comarcal de 2017 potenciem encara més el foment de l'ocupació juvenil.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya,
manté els tres programes de Garantia Juvenil 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, i en posem en marxa de nous: Joves en Pràctiques i Projectes singulars.
No obstant això, la nostra atenció no se centra només en els joves i d'aquesta manera, seguint
amb el foment d'ocupació iniciat en aquest mandat, 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. En aquest sentit, aquest
2017 podrem contractar un total de 20 peons de manteniment d'espais naturals i/o urbans (3 en
contracte de 12 mesos i la resta, de 6). A la vegada, posarem en marxa el Programa 30 Plus de
recerca de feina, que beneficiarà 20 persones d'edats compreses entre els 30 i els 45 anys.
En l'àrea d'Activació Econòmica, un dels nostres instruments de dinamització de la comarca és
el Viver d'Empreses i Centre de Negocis, ubicat a Camarles i que gestiona Baix Ebre Innova a
ple rendiment, 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 60.481,50
€, un 31,53% del pressupost de l'empresa. Aquest pressupost també contempla la renovació de
Catalunya Emprèn, un programa integral de suport a les persones emprenedores, que impulsa
el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
La partida econòmica que destinem a les polítiques socials és també important en el pressupost
de 2017. Una novetat notable és l'increment en 37.812 € de l'assignació destinada a Urgències
Socials, gràcies a una addenda del contracte programa de Serveis Socials destinada a pagar els
subministraments de la llar d'aquelles persones de la comarca més necessitades. A la vegada,
també hem incrementat en 10.000 euros més l'aportació destinada al programa de Tiquet Fresc
per ajudar les famílies més desafavorides, un programa que el 2017 tindrà una partida global de
40.000 euros. També en aquest nou exercici activarem el Servei de Traducció, un servei del Pla
comarcal de Ciutadania i Immigració del Baix Ebre que té per objectiu facilitar la comunicació
entre els professionals de diferents àmbits de l’Administració o d’altres entitats i les persones
nouvingudes que desconeixen l’idioma del país.
En l'àrea d'Ensenyament, el govern comarcal continua la seva aposta per la despesa social i es
duplica la partida d'ajuts, destinada principalment a beques menjador, que en aquest pressupost
s'eleva a 881.953,50 €. Un canvi en el barem de la concessió de les beques menjadors ha permès
augmentar aquesta despesa.
També en el camp de l'ensenyament, el Consell Comarcal continua amb el desenvolupament del
Catàleg, un conjunt de xerrades i tallers adreçats als alumnes de primària i secundària dels
centres d'ensenyament del Baix Ebre, i mantenim les iniciatives d’aquelles actuacions
encaminades a estimular el jovent com són els premis Recerca o el 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 30.000 euros destinada a
subvencionar aquest treball.
Pel que fa a la promoció turística, la nostra principal aposta continua sent la Via Verda i la Via
Cicloturística (on destinem 35.000 euros en concepte d'inversió i 20.000 euros a manteniment) i
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la seva continuació cap a Deltebre i el mar, aprofitant l'antic traçat del Carrilet de Tortosa a La
Cava. En aquest exercici tornarà a entrar en servei per a usos turístics l’estació d’Aldover.
També tenim previst continuar impulsant 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.
En resum, el pressupost de 2017 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.
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