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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Finalitat de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és un organisme autònom
de caràcter administratiu de la Generalitat, creat mitjançant Llei 12/1993, de 4 de
novembre, modificada per Llei 4/1996, de 2 d’abril, i per Llei 11/2002, de 27 de maig, i
actualment regulat pel Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit al
Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant Decret 342/2011, de 17 de maig, de
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat i constitueix el seu objectiu
principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes
les funcions de l’Institut “han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització
d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”.
1.2. 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 la 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.

1.3. Programes de treball
Per a dur a terme el desenvolupament de les seves funcions i per a complir els seus
objectius, planifica les seves actuacions en programes de treball, que són els següents:
•
•
•
•
•

Programa de treball per al desenvolupament del Pla territorial de les Terres de l‘Ebre.
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre.
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat.
Programa de treball per a la projecció del territori.
Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals.
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1.4. Estructura
Òrgans col·legiats
Consell Rector. Composició
President
Sr. Lluís Recoder i Miralles

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Vicepresident primer
Sr. Antoni Montagut i Franch

Consell Comarcal del Baix Ebre

Vicepresident segon
Sr. Damià Calvet i Valera

Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat

Vocals en representació dels grups parlamentaris
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Sr. Antoni Sabaté i Ibarz
Sr. Joan Bertomeu i Bertomeu
Sr. Joan Matamoros i Guimerà
Sr. Josep Felip Monclús i Benet
Sr. Adam Deosdad Arqués

Grup parlamentari Convergència i Unió
Grup parlamentari Socialistes
Grup parlamentari Partit Popular de Catalunya
Grup parlamentari d’ICV-EUA
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana
Catalunya
Grup parlamentari Mixt

de

Vocals en representació de la Generalitat
Sr. Francisco Javier Pallarès i Povill Delegat territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre
Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Departament Empresa i Ocupació
Sr. Pere Vidal i Ferré
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
Sra. Carmen Bigorra i Gualba
Departament de Territori i Sostenibilitat
Vocals en representació dels consells comarcals
Sr. Joan Font i Ballesteros
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. Núria Balagué i Raga
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Ricard Bort i Fibla
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Jordi Jardí i Pinyol
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Francesc Lluís Barbero i Escrivà Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Carles Luz i Muñoz
Consell Comarcal de la Terra Alta
Sra. Soraia Roig i Segura
Consell Comarcal de la Terra Alta
Vocals en representació de la societat civil

IDECE

Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre

Sr. José Daniel Cortijo i Martinez
Sr. Wifredo Miró i Baiges

En representació de l’Associació d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre
En representació de la Unió General de Treballadors
a les Terres de l’Ebre

Secretari
Sr. Jordi Borràs i Ollé

Director de l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre

Consell Rector. Sessions convocades el 2012
Durant l’any 2012 es van convocar dos consells rectors. Un en data 20 d’abril i l’altre en
data 14 de setembre.
En el Consell Rector de data 20 d’abril de 2012 es varen tractar els següents punts:
•
•
•

•
•
•

Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE 2011.
Donar compte del pressupost de l’IDECE per a l’any 2012.
Lectura de la nova composició del Consell Rector d’acord l’entrada en vigor de la Llei
11/2011 de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar
l’activitat administrativa i aprovació de la modificació de l’art. 8.1 del Reglament de
règim interior dels òrgans col·legiats de l’IDECE.
Pla d’activitats any 2012.
Donar compte dels convenis que s’han de tramitar l’any 2012.
Agenda territorial de l’Ebre.

En el Consell Rector de data 14 de setembre de 2012 es varen tractar els següents
punts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contracte de manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta, any
2012.
Tractament de les algues al riu Ebre.
Valoració de la jornada “Satisfacció i demanda turística a les Terres de l’Ebre: dades
al servei de la política turística” realitzada a l’Ampolla el 25 de juliol de 2012.
Valoració del “Primer premi IDECE per a fomentar la projecció de les Terres de
l’Ebre” realitzat a Tortosa el 13 de juliol del 2012.
Valoració de la jornada de promoció “Pedalant per la Via Verda” Primera Edició des
d’Arnes a Prat de Comte realitzada el 13 de maig de 2012.
Valoració de la jornada de promoció “3a. Piraguada Vogant per l’Ebre” realitzada l’1
de juliol de 2012 de Miravet a Benifallet.
Inici del tràmit de l’expedient per aprovar pel Govern el Reglament de règim interior
dels òrgans col·legiats de l’IDECE.
Estat de l’agenda territorial de l’Ebre.
Accions a dur a terme l’últim trimestre de 2012.
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Consell Assessor. Composició.
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 2012
No s’han convocat reunions durant l’any 2012.

IDECE

Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. Composició
President
Sr. Josep M. Franquet i Bernis
Representants de la Generalitat de Catalunya
Sr. Antoni Montagut i Franch
Sr. F. Xavier Pallarés i Povill
Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Sra. Manolita Cid i Espuny

Vicepresident primer de l’IDECE
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament de Benestar Social i Família

Associació Catalana de Municipis i Comarques
Sr. Ferran Bladé i Pujol
Sr. Àngel Ferràs i Tomàs
Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Francesc Miró i Melich
Sr. Joan Curto i Querol
Representants de les organitzacions empresarials
Sr. Emili Castellà i Llorca
Sra. Laura Taberné i Ràfales
Sr. Santiago Codinachs i Riera
Sr. Josep Cervera i Colom
Representants de les organitzacions sindicals
Sr. Wifredo Miró i Baiges
Sr. Moisés Fabra i Serral
Sr. Josep Casadó i Escribà
Sr. David Queralt i Soria

Unió General de Treballadors
Unió General de Treballadors
Comissions Obreres
Unió Sindicat Obrera de Catalunya

Representants de les organitzacions sindicals agràries
Sr. Joan Montesó i Ollé
Sr. Albert Castelló i Miró

Unió de Pagesos
ASAJA

Representants de les organitzacions de cooperatives agràries
Sr. Josep Pere Colat i Clua

Federació
Catalunya

Representants de les confraries de pescadors
Sr. Josep Molina i Navarro

de

Cooperatives

Agràries

de
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Secretari
Sr. Jordi Espuny i Gisbert
Assisteix amb veu i sense vot
Sr. Jordi Borràs i Ollé

Director de l’IDECE

Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. Sessions convocades el 2012
Durant l’any 2012 es va convocar una sessió:
Consell Econòmic i Social de data 21 de març de 2012. Es van tractar els següents punts:
•
•
•
•

Informació en relació a l’empresa ACUAMED al nostre territori.
Manifest sobre possibles transvasaments des del riu Ebre.
Manifest en suport al Corredor del Mediterrani.
Manifest sol·licitant l’aturada dels trens EUROMED a l’estació de Tortosa-l’AldeaAmposta.
• Temes rebuts després de la tramesa d’aquesta convocatòria.
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1.5. Organismes amb representació de l’IDECE
L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta
participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten les Terres
de l’Ebre dins dels diferents àmbits.
Els organismes amb representació de l’IDECE són:

INSTITUCIÓ

ÒRGAN

REPRESENTANT

NOMENAMENT

REPRESENTANT
PER L’IDECE

Parc Natural dels
Ports

Junta Rectora

IDECE

Conseller TES

Director

Consell Rector

IDECE

Consell Rector
IDECE

Vicepresident

Consell de Marca

IDECE

Consell Rector
IDECE

Director

CODE

Ple

Generalitat

Director

Parc Natural del
Delta de l’Ebre

Junta Rectora

IDECE

Consell Rector
IDECE ratif. acord
Govern
Conseller TES

Patronat Turisme
Terres de l’Ebre

Director

IDECE

Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre

1.6. Cessió de la sala de reunions de l’IDECE a tercers
L’IDECE, en la seva línia de col·laboració vers les diferents entitats i organismes, ha cedit
durant l’any 2012 la sala de reunions per a la realització de cursos, jornades i reunions
diverses sobre temes d’interès del territori. Les entitats i organismes són:
ORGANISME O ENTITAT

TEMA

DATA REALITZACIÓ

Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre
Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre
Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre
Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre
Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre
Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre
Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre
Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre
Comissió de
treball permanent de l’ordenació
de les activitats al riu Ebre
Comissió de
treball permanent de l’ordenació
de les activitats al riu Ebre
Comissió de
treball permanent de l’ordenació
de les activitats al riu Ebre
Comissió de
treball permanent de l’ordenació
de les activitats al riu Ebre
Serveis Territorials de Mobilitat
de les Terres de l’Ebre

Reunions de coordinació

26/01/12

Reunions de coordinació

23/02/12

Reunions de coordinació

29/03/12

Reunions de coordinació

25/04/12

Reunions de coordinació

31/05/12

Reunions de coordinació

27/09/12

Reunions de coordinació

30/10/12

Reunions de coordinació

29/11/12

Reunió de treball

03/05/12

Reunió de treball

03/05/12

Reunió de treball

14/06/12

Reunió de treball

06/09/12

Curs de prevenció de riscos

20/03/12

Representació Territorial de
l’Esport a les Terres de l’Ebre

Preparació Ultramarató

25/05/12

Representació Territorial de
l’Esport a les Terres de l’Ebre

Roda de premsa Ultramarató

31/07/12

Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona

Consell de Marca

26/04/12

Serveis Territorials de Transports
a les Terres de l’Ebre

Comissió del Taxi

05/06/12
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1.7. Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE 2012
Pressupost d’ingressos
La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012 aprovà els
pressupostos per l’exercici a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre per un import de 1.342.838,94 Euros.

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012
1.316.098

26.741

Transf. Corrents

Transf. Capital

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:

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

905.281
225.000

185.816
Capítol 1

Capítol 2

Capítol 4

26.740
Capítol 6

Pel que fa a l’estat d’execució del pressupost de despeses, aquest s’ha tancat amb una
execució global del 81,43 %. Pel que fa al percentatge d’execució per capítols, aquest es
reflecteix en el gràfic següent:
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EXECUCIÓ DE LA DESPESA (%)
89,58

97,43
74,78

0,00
Capítol 1

Capítol 2

(1)

Capítol 4

Capítol 6

(1) En data 17 de juliol de 2012, el Govern va aprovar la mesura per a la retenció de saldos pressupostaris necessaris per
poder donar compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
En virtut de l’acord 1 de la disposició es va establir la retenció, amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya per
al 2012, dels saldos del pressupost i la no-realització de documents continuadors de documents d’autorització i de reserva,
existents a data de l’Acord dels capítols 4, 6, 7 i 8 no financers dels departaments, de les entitats autònomes
administratives, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
En data d’aprovació de la mesura per a la retenció de saldos pressupostaria l’IDECE tenia pressupostat a la partida
D/460000001/5420/560000287/00 l’import de 25.000,00 euros i a la partida D/461000300/560000288/00 l’import de
200.000,00 euros, és per aquest motiu que no es van poder executar les 225.000,00 inicialment pressupostat.

1.8. Personal de l’IDECE
L’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE la conforma la següent relació de
personal.
Personal
Laboral (1)
Funcionari (1)
Funcionari (1)
Laboral
(1)

Nivell
A1
C
A
D

Serveis
Directius
Administratiu
Tècnic
Control d’obres
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2. OBJECTIUS

Dins dels objectius marcats i assolits per l’IDECE durant l’any 2012 cal enumerar:
•

Agenda territorial de l’Ebre: una forma d’encetar un procés de treball conjunt i definir
un full de ruta per tal d’abordar les principals problemàtiques i inquietuds de les Terres
de l’Ebre en relació a l’ordenació del territori.

•

Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre.
Aprofundiment en la realitat del territori amb l’organització de quatre jornades que
porten per títol: “Satisfacció i demanda turística a les Terres de l’Ebre: dades al servei
de la política turística”; “Competitivitat agrària i funcionament dels mercats: present i
futur a les Terres de l’Ebre”; “Instal·lacions energètiques i territori: transparència
informació i comunicació” i “Tranquil·litat i turisme. Fem una pausa per a activar el
territori”.

•

Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre.
Participació en actes d’incidència a les Terres de l’Ebre.

•

Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat. 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.

•

Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat. Suport a les activitats
realitzades al riu Ebre.

•

Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat. 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 de navegabilitat, de l’any
2012.

•

Programes de treball per a la projecció del territori. Es van iniciar els tràmits per a la
redacció i la signatura del conveni de col·laboració entre l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona per a la promoció conjunta de la marca turística “Terres de
l’Ebre” i la promoció dels recursos turístics de les Terres de l’Ebre.

•

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

•

Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals. Es van iniciar els
tràmits per a la redacció i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consorci de
Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE) per a
contribuir al finançament de les seves activitats durant l’any 2012.
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3. ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES
3.1. Programa de treball per al desenvolupament del Pla territorial de les Terres de
l’Ebre
3.1.1. Agenda territorial de l’Ebre
L’agenda territorial de l’Ebre no és altra cosa que una forma d’encetar un procés de
treball conjunt i definir un full de ruta per tal d’abordar les principals problemàtiques i
inquietuds de les Terres de l’Ebre en relació a l’ordenació del territori. Dins aquestes
inquietuds sembla clar que les més esteses i repetides són les relatives a les edificacions
en sòl no urbanitzable i les relatives a la inundabilitat.
El passat dia 4 d’abril va tenir lloc la primera sessió de treball sobre edificacions en sòl no
urbanitzable amb els membres del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre i, el dia 13 d’abril la Secretaria de Territori i Mobilitat va portar a
la Comissió d’Urbanisme de Catalunya l’acord per a la iniciació del procediment de
formulació del Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les
Terres de l’Ebre. El 25 d’abril de 2012, el conseller de Territori i Sostenibilitat va adoptar
la resolució d’acordar la formulació del Pla Director. Aquest pla director no només ha de
donar criteris per a les noves construccions (els masets) sinó també per a les existents,
és a dir, per als catàlegs de masies, cases rurals i altres edificacions d’interès.
S’ha encarregat a la Direcció general d’ordenació del territori i urbanisme la redacció del
projecte per a la seva aprovació inicial i la informació pública.
Pel que fa al tema de la inundabilitat s’han establert converses amb l’Agència Catalana
de l’Aigua per tal d’abordar conjuntament aquesta qüestió. Per altra banda, el
departament de Territori i Sostenibilitat està revisant l’article 6 (el del risc d’inundabilitat)
en el nou Reglament de la Llei d’urbanisme que actualment s’està elaborant. S’estudien
les possibilitats de millora i el marge de maniobra existent per atendre les preocupacions
del territori.
Definir un full de ruta per abordar les principals problemàtiques i inquietuds de les Terres de l’Ebre
en relació a l’ordenació del territori.

3.2. Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre
3.2.1. Jornades temàtiques de caràcter professional a les Terres de l’Ebre
- Jornada: “Satisfacció i demanda turística a les Terres de l’Ebre: dades al servei de la
política turística”.
L’objectiu d’aquesta jornada és l’anàlisi de les particularitats del sector turístic i del
comportament del client turista a les Terres de l’Ebre comparativament amb el camp de
Tarragona.
Dirigida principalment a les empreses dedicades al sector turístic, a l’administració
pública, als regidors de turisme, desenvolupament econòmic i responsables territorials de
turisme.
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Es va du a terme a l’Ampolla, el dia 25 de juliol a les 11.00h i va compta amb les
ponències de la Sra. Alícia Orellana, de l’Observatori de turisme de la Costa Daurada i
del Sr. Lluís Diaz, professor del departament d’economia de la URV.
- Jornada: “Competitivitat agrària i funcionament dels mercats: present i futur a les Terres
de l’Ebre”.
Jornada de transferència i formació especialitzada en temes d’agricultura. Mitjançant la
Càtedra d’Economia Local i Regional es va realitzar un debat entre l’administració púbica
i empreses del sector sobre la competitivitat dels agents agraris del territori.
Es va du a terme a Alcanar, el dia 16 d’octubre a les 18.00h i va compta amb la ponència
del Sr. Domènec Vila, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya. A la taula rodona es va debatre la
situació i evolució dels mercats i els preus agraris. Hi varen participar:
•
•
•
•
•

Fruites Gines-Gon, SL. Ribera d’Ebre.
Unió de pagesos de les Terres de l’Ebre.
Cambra Arrossera del Montsià.
Exportadora d’Agris d’Alcanar SCCoop.L. Montsià.
Soldebre, SCCL. Baix Ebre.

- Jornada: “Instal·lacions energètiques i territori: transparència informació i comunicació”.
L’objectiu d’aquesta jornada no va ser altra que la d’oferir a la societat les eines per una
comunicació efectiva en assumptes que generen un cert grau de crispació social.
Dirigit als agents socials: sindicats, empreses energètiques del territori i administracions
públiques.
Es va du a terme a Móra d’Ebre, el dia 8 de novembre a les 18.00h i va compta amb la
ponència de la Sra. María Jesús González, Project manager i directora de l’àrea de
RRII-NEARCO. A la taula rodona hi varen participar el Sr. Jordi Jardí, president del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, president de la Mesa d’Alcaldes de l’Energia de
Catalunya; el Sr. Jaume Morrón, Gerent de EOLICAT i el Sr. Josep Casadó coordinador
de les Terres de l’Ebre de CCOO.
- Jornada: “Tranquil·litat i turisme. Fem una pausa per a activar el territori”.
Molts són els que fan turisme en el món rural buscant tranquil·litat. La tranquil·litat és,
doncs, un actiu turístic per excel·lència dels territoris rurals.
L’objectiu d’aquesta jornada és la d’oferir noves visions de negoci en el sector turístic dels
entorns rurals. El turisme és un dels sectors econòmics que més bé sobreviu el context
de crisi econòmica actual.
Es va du a terme a Gandesa el 3 de desembre i va compta amb la presència de la Sra.
Montse Barniol, geògrafa i alcaldessa d’Alpens, membre del Consorci del Lluçanès; del
Sr. Xavier Fabra del restaurant Quinta Forca, cuiner soci Slowfoof Tàrraco i membre de la
coordinadora de restaurants km 0; de la Sra. Alícia Juanpere, xef de Catacurian; del Sr.
Marc Cabrera, viatges Delta turístic i la Sra. Judit Carreras, alcaldessa d’Olvan.
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Inserir fotografia tríptic “JornadaTurismeTranquilitat”
Jornades per debatre la situació actual i una proposta de futur per al desenvolupament econòmic.

3.3.3. Participació de l’IDECE actes d’incidència a les Terres de l’Ebre
Jornades i activitats en les que ha assistit el director en representació de l’IDECE:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Presentació Llei Omnibus. 30 de març de 2012 a Tortosa.
Presentació projecte hidràulic de Riba-roja. 7 de maig de 2012 a Riba-roja d’Ebre.
Fira de la Torre de l’Espanyol. 27 de maig de 2012.
Jornada econòmica. 15 de juny de 2012 a Tortosa.
Inauguració Fira a Benifallet. 16 de juny de 2012.
Reunió Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre. 6 de juliol de 2012.
Jornada de turisme a l’Ampolla. 25 de juliol de 2012.
Roda de premsa Ultramarató de l’Ebre i entrega de trofeus. 31 de juliol de 2012 i 1
de setembre de 2012.
Reunió vies verdes a la Direcció General de Transports. 19 de setembre de 2012 .
Reunió Barcelona World. 26 de setembre de 2012 a Tortosa.
Visita al Museu de l’Ebre. 29 de setembre de 2012 a Tortosa.
Fira de Móra la Nova. 25 d’octubre de 2012.
Commemoració centenari Escola d’Administració. 26 d’octubre de 2012.
Visita a la Pobla de Massaluca. 29 d’octubre de 2012.
Jornada Energètica a Mora d’Ebre. 08 de novembre de 2012.
Acte lliurament premis CAMBRA DE COMERÇ. 22 de novembre de 2012.
Jornada Energia i desenvolupament local a Mora la Nova. 27 de novembre de 2012.
Fira Amposta. 05 de desembre de 2012.
Xerrada-Debat Possibilitats d'
aprofitament dels recursos energètics de les Terres de
l’Ebre per al propi desenvolupament. 11 de desembre de 2012.
Presentació del tercer butlletí d'
anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'
Ebre.
12 de desembre de 2012.

3.3. Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat
3.3.1. Temporada de navegabilitat 2012
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre des de l’any 1999, és
l’organisme responsable del manteniment i la conservació de la via navegable del riu
Ebre.
Per tal de garantir la navegabilitat del riu Ebre s’ha continuat 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’any 2012 l’IDECE ha contractat els serveis per a l’execució del manteniment de la
navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta. Desprès d’haver resolt el recurs especial
en matèria de contractació, es va adjudicar en data 21 de maig de 2012, pel procediment
negociat sense publicitat, a Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SAU
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(COPISA) per un import total de 391.891,35 € IVA inclòs. El contracte es va formalitzar en
data 15 de juny de 2012.
El termini de durada del contracte va ser fins el dia 2 de novembre de 2012.
Es van convidar a la licitació un total de cinc empreses: UTE amb Servidel, SLU i
Aqualogy Medio Ambiente, SA; Hidrocanal, SL; Acsa Obras e Infraestructuras, SA; Ing.
Sarti Giseppe & C.S.p.A i Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SAU.
D’acord amb la normativa vigent s’ha contractat un servei extern per a la redacció de
l’estudi de seguretat i salut del contracte de manteniment de la via navegable del riu Ebre
i la seva vigilància i coordinació per al seu compliment, per un import de
12.614,20 € IVA inclòs.
S’ha de tenir en compte que la proliferació de macròfits condiciona la navegació, això fa
que constantment s’executi la neteja de les algues dins el tram de la via navegable.
També s’han netejat les façanes fluvials de cadascun del municipis riberencs i com a cas
excepcional i fora de la via navegable la direcció de l’IDECE ordena la neteja d’algues al
port de Deltebre. Aquestes algues provenen de les que es tallen en el decurs del riu Ebre
i les que pel seu propi cicle vital es moren son arrossegades per la corrent acumulant-se
a la desembocadura, concretament al port de Deltebre. Això provoca un col·lapse al port.
S’ha dut a terme la neteja, la reposició parcial i la reposició total de les boies en tot el
tram navegable (117 km de via).
Pel que fa al servei de vigilància i ajuda a la navegació s’han dut a terme un seguit de
incidències que han motivat la posada en marxa del mecanismes necessaris per tal de
reconduir a la normalitat el tram navegable.
Cal destacar la col·laboració amb els Agents Rurals per les denuncies de la pesca furtiva.
Un cop finalitzada la temporada de navegabilitat s’han tractat les dades facilitades per les
diferents empreses i entitats involucrades en la navegabilitat. D’aquest tractament s’ha
obtingut el gràfic de l’annex I. Analitzant el gràfic es pot constatar que hi ha hagut un
increment considerable respecte a l’any 2011, tant en el nombre d’embarcacions sense
motor (piragües) com en el nombre d’usuaris.
Continuar amb el desplegament de serveis 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, al riu Ebre.

3.3.2. Suport a les activitats realitzades al riu Ebre
Una de les eines d’impuls que es proposa la direcció de l’IDECE és donar suport a
activitats que realitzen les associacions i entitats al riu Ebre.
Per tal de facilitar la continuïtat d’aquestes activitats promocionals de la navegabilitat del
riu Ebre, l’IDECE ha col·laborat i ha donat el seu suport aquest any 2012 a:
→ Cursa del Llop. S’acompanya els participants des de Sant Jaume d’Enveja fins a
Tortosa.
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→ Recolzament a la 3a. Baixada vogant per l’Ebre.
→ Preparatius per fer totes les proves fluvials de les festes de Tortosa.
→ Suport a la 11a. baixada nedant per l’Ebre des de Xerta fins a Tortosa amb motiu de les
festes del Renaixement.
→ Recolzament a les festes de Móra la Nova.
→ Suport al llaüt turístic de les Terres de l’Ebre, lo Sirgador.
→ Suport al nou llaüt turístic lo Roget de l’Ajuntament d’Ascó.
→ Suport 1a. Ultramarató nedant per l’Ebre des de Tivenys fins a Amposta.
→ Suport a la 5a. baixada dels vogadors de Calafell transebre.
→ Recolzament a les regates de la lliga de muletes de Catalunya a diverses poblacions.
3.3.4. Tercera baixada vogant per l’Ebre
Des de l’any 1999 l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'
Ebre és
l’organisme encarregat de realitzar els treballs de manteniment i promoció de la via
navegable del riu Ebre, tram Ascó–Amposta. Aquest manteniment suposa la senyalització
amb boies, la retirada de plantes aquàtiques i un servei de vigilància i ajuda a la
navegació amb dues embarcacions contínuament en funcionament , a més a més d’un
centre de control i comunicació permanent per a atendre les incidències dels usuaris.
En els darrers anys una de les activitats que està prenent més impuls és la navegació
sense motor amb una gran afluència d’usuaris per la via navegable. L’IDECE per tal de
fomentar-la, va editar les rutes fluvials Vogant pel riu, deixa’t emportar per l’Ebre.
Per tal de donar a conèixer, in situ, les esmentades rutes i al mateix temps, per afavorir
aquest esport, l’IDECE ha volgut continuar organitzant la baixada en piragües per l’Ebre.
En aquesta tercera baixada s’ha escollit la ruta que correspon a la fitxa 6 Lo Pas de
Barrufemes. La sortida va ser des de Miravet i va finalitzar a Benifallet.
Els participants que van poder fer aquesta ruta provenien d’arreu de Catalunya.
L’organització d’aquesta activitat va estar dirigida a totes aquelles persones amants de la
natura i especialment del riu Ebre.
L’IDECE ha volgut potenciar i desenvolupar aquest tipus d’esport al riu Ebre i fer,
d’aquesta segona baixada una continuïtat al que serà, any rere any, un punt de trobada
multitudinari i un referent per les Terres de l’Ebre.
Inserir arxiu “3aPiraguada.jpg”
Proposta de promoció de la navegabilitat del riu Ebre amb embarcacions sense motor per tal
d’incrementar el nombre d’usuaris per aquest tipus d’oferta turística.
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3.3.6. Accionament i control de les comportes de la resclosa de Xerta
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i la Comunitat General de
Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre en data 14 de juny de 2012 van formalitzar el
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 de
navegabilitat, de l’any 2012.
El contracte de serveis s’ha tramitat pel procediment negociat sense publicitat amb la
Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre per un import de:
59.000,01 € IVA inclòs.
La Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre ha continuat
subministrant la informació sobre el nombre d’embarcacions pel pas de la resclosa. Les
dades es poden consultar a l’annex II.
3.4. Programa de treball per a la projecció del territori
3.4.1. Productes turístics
- Publicitat i difusió.
Inserció publicitària en la premsa escrita comarcal:
Publicitat a Viu l’Ebre.
Promoció vídeo “Sègula. Lo futur de les Terres de l’Ebre”.
Promoció pel·lícula “Buda” de Filmsnomades.
Anunci al programa de Setmana Santa de la Confraria de Tortosa.
Anunci al diari setmanal de l’Ebre.
Anunci a la revista “descobrir Catalunya”.
Publicitat a Teveon.
Falques publicitàries de les Terres de l’Ebre.
Falques publicitàries. Imagina Ràdio, SL i Cadena Ser i Cadena Dial, amb motiu de la
3a. baixada vogant per l’Ebre i la per la 1a. biclicletada “Pedalant per la via verda, en
data 1 de juliol de 2012 i 13 de maig de 2012, respectivament.
3.4.2. Promoció turística. Conveni amb la Diputació
En data 25 de juny de 2012 es va iniciar la tramitació del conveni de col·laboració entre
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i el Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona per a la promoció conjunta de la marca turística
“Terres de l’Ebre” i la promoció dels recursos turístics de les Terres de l’Ebre.
El conveni estableix que l’IDECE aportarà, la qualitat de 25.000 € per tal de contribuir al
finançament de les seves activitats durant l’any 2012.
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En data 17 de juliol de 2012, el Govern va aprovar la mesura per a la retenció de saldos
pressupostaris necessaris per poder donar compliment a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
En virtut de l’acord 1 de la disposició es va establir la retenció amb càrrec al pressupost
de la Generalitat de Catalunya per al 2012, dels saldos del pressupost i la no–realització
de documents continuadors de documents d’autorització i de reserva, del capítol 4 del
pressupost, entre d’altres.
En data d’aprovació de la mesura per a la retenció de saldos pressupostaria l’IDECE
tenia pressupostat a la partida D/460000100/5420/0000 l’import de 25.000,00 euros
corresponent a l’aportació que l’IDECE havia de fer al Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona. És pel motiu abans exposat que es va paralitzar la tramitació del
conveni i no es va poder fer efectiva la quantitat esmentada a 31 de desembre de 2012.
Retenció de saldos pressupostaris. No realització de l’aportació econòmica de l’IDECE al Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona

3.4.4. Promoció i projecció del territori
- Subministrament de tres quaderns de treball:
El primer quadern du per títol: L’estela funerària de Vinebre. Una petja dels romans a l’Ebre
(segle I dC).
El segon quadern du per títol: La descoberta d’una joia a Sant Miquel de Vinebre. Una mostra
de treball de l’or a l’època. A partir de la descoberta d’una joia a Sant Miquel de Vinebre, els
autors d’aquest quadern ens proposen un viatge per la història política, social, econòmica i
cultural del nostre país, a l’època preromana.
El tercer quadern du per títol: Dring-dring! El so màgic de les campanetes de Sant Miquel de
Vinebre. Notes sobre percussió a l’època iberoromana.
L’IDECE ha adquirit 15 exemplars de cada quadern. Edició: Margarida Genera i Monells.
Disseny i maquetació: www.pragma.cat.
Introduir els infants i els joves en el coneixement de l’arqueologia pot esdevenir una tasca
fascinant, es per això que s’han volgut publicar aquests quaderns els quals volen ser un
eina didàctica d’algunes peces singulars descobertes en jaciments del territori de l’Ebre
català. Motivar els nois i noies que són el seus principals destinataris, ajudar-los a copsar
el valor de l’arqueologia i entendre el país a través del coneixement de la seva història, és
un dels objectius d’aquests quaderns.
A través d’aquestes publicacions es pretén, també fomentar la sensibilitat envers el
patrimoni arqueològic i el medi natura, recursos que reconeixem com una clara expressió
de la nostra identitat, la nostra creativitat i el nostre progrés col·lectiu.
Inserir fotografies escanejades “Portada llibre dring Vinebre; estela Vinebre; sant miquel
Vinebre.jpg”
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- Subministrament del llibre Aproximació a la Dertosa Romana. Resultats de les investigacions
arqueològiques al solar de la Costa dels Capellans, núm. 5. Tortosa (Baix Ebre).
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'
Ebre, ha adquirit 50 exemplars del
llibre Aproximació a la Dertosa Romana. Resultats de les investigacions arqueològiques al
solar de la Costa dels Capellans, núm. 5. Tortosa (Baix Ebre).
Pragma General d’Edicions, SL ha publicat el llibre, la edició de la qual ha anat a càrrec de la
Sra. Margarida Genera i Monells.
Aquest llibre recull el resultat de l’estudi dels materials recuperats durant la intervenció
efectuada l’any 1985 en el solar de la Costa dels Capellans, núm. 5, dins del nucli urbà de
Tortosa. En un espai molt reduït de poc més de 12,5 m2, s’han localitzat una gran concentració
de ceràmiques. Aquest conjunt representa avui per avui el més important testimoniatge de
restes de la cultura material corresponents a l’Alt Imperi romà que s’han recuperat a Tortosa.
Inserir fotografia escanejada portada llibre dertososa.jpg
- Subministrament del llibre Bolets del Port.
L’IDECE ha adquirit 50 exemplars del llibre Bolets del Port editat pel Grup de
Recerca Científica “Terres de l’Ebre”.

Aquest llibre permetrà al lector ajudar a conèixer millor la micologia del territori i
no només els bolets que es poden menjar sinó també aquells que ens poden
enverinar, a més a més el llibre vol donar a conèixer els nostres tresors naturals
sobre els bolets. És complet per ell mateix, la qual cosa no vol dir que hi puguem
trobar la totalitat de les espècies que creixen al país. Si més no, en el llibre, s’hi
podrà localitzar la immensa majoria d’aquelles espècies que coneix o que,
desconeixent-ne el nom, ha vist més d’un camí.
Descripcions acurades, fotografies de detalls aclaridors, indicacions de l’hàbitat on
creix el bolet, la seva comestibilitat, etc. és el que s’hi recull al llibre els bolets del
Port.
Inserir fotografia escanejada portada llibre bolets.jpg
- Edició del llibre El sector primari a les Terres de l’Ebre.
L’IDECE ha editat 220 exemplars del llibre El sector primari a les Terres de l’Ebre
de Josep Maria Franquet i Bernis.
El llibre consta de 15 capítols i 8 annexos en els quals s’hi analitza l’evolució històrica, el
nombre d’explotacions i superfície, règims de tinença de la terra, propostes de millores
estructurals, etc. del sector primari a les Terres de l’Ebre.
El conjunt de dades que es recullen en aquest llibre tenen com a finalitat oferir al lector
una visió bàsica sobre l’estructura del sector agrari. Vol ser un instrument de treball per a
estudiar la situació actual de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i els boscos –i la seva
evolució recent– a les Terres de l’Ebre.
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Inserir fotografia escanejada portada llibre economia.jpg
- Edició del llibre A l’aixopuc de les balmes.
Per primer any i amb voluntat de continuïtat, l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (IDECE) ha volgut premiar els treballs de recerca i Crèdit de
Síntesi/Projecte que versin sobre estudis relatius al desenvolupament integral de les
comarques de l’Ebre.
El premi pretén 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.
La principal finalitat del premi és la d’estimular la qualitat i el rigor dels treballs que tinguin
una connotació que permeti obtenir un coneixement millor de la realitat i perspectives de
les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Amb aquesta primera edició del premi hem assolit els objectius previstos amb escreix, ja
que hem pogut gaudir amb els treballs presentats i, sobretot amb els premiats, d’unes
aportacions inèdites de nous coneixements del territori.
S’han presentat un total de 12 treballs i un cop analitzats, el jurat va acordar:
•

Atorgar el primer premi dotat amb 1.500 € a l’obra titulada A l’aixopluc de les Balmes.
Visió antropològica de les coves de Flix de la qual és l’autora la Berta Treig i Carranza
de Flix. Aquest treball recull una abundant i variada informació sobre les coves i
balmes del terme municipal de Flix, mostra les seves característiques
geomorfològiques; la seva història i les curiositats antropològiques; les rutes d’accés;
la flora i la fauna; les estructures de pedra en sec i els llocs d’interès que hi ha al
voltant de les balmes. També mostra mitjançant plànols les diferents rutes per tal de
poder accedir a les coves.

•

Atorgar el segon premi dotat amb 1.000 € a l’obra titulada Un mar d’oliveres. Les
oliveres i el CO2 de la qual és l’autora la Júlia Tena i Vidal d’Ulldecona. Recull un
estudi que demostra, justifica i acredita que les tradicionals oliveres absorbeixen
diòxid de carboni i que aquest queda emmagatzemat als troncs i a les branques dels
arbres fins que aquestes es moren. En el cas de les oliveres, el diòxid de carboni és
emmagatzemat durant centenars d’anys, que és l’edat que poden assolir la majoria
d’aquests arbres. En definitiva el que demostra aquest treball és que el diòxid de
carboni que capturen els conreus tradicionals d’oliveres és major que els que
capturen els nous camps de cultius intensius.

•

Atorgar el tercer premi dotat amb 700 € a l’obra titulada Els conflictes entre la fauna i
el conreu de l’arròs al Delta de l’Ebre de la qual és l’autora la Gemma Villalbí i Tomàs
de Deltebre. Recull diferents espècies animals que habiten al Delta de l’Ebre i que
afecten al conreu de l’arròs i que provoquen pèrdues econòmiques als agricultors.

•

Declarar desert el quart premi dotat amb 500 €.
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Els tres treballs guanyadors s’han publicat a la pàgina web de l’IDECE i el que ha obtingut
el primer premi, A l’aixopluc de les Balmes. Visió antropològica de les coves de Flix, s’ha
publicat en paper. L’IDECE n’ha editat 300 exemplars.
Inserir fotografia escanejada portada llibre aixopluc.jpg
Donar suport a iniciatives procedents del territori amb una projecció més enllà de les Terres de
l’Ebre i vetllar per l’harmonització de la imatge corporativa.

3.5. Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals
3.5.1. Suport al CODE
El Govern de la Generalitat de Catalunya està integrat al Consorci de Serveis
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE), a través de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
Les aportacions que la Generalitat de Catalunya fa al CODE a través de l’IDECE, van
destinades especialment a aquelles activitats relacionades amb la gestió ambiental, els
serveis de desenvolupament de l’entorn rural, el control integral de plagues, les actuacions
dirigides a l’increment de les condicions de salubritat tant del delta de l’Ebre com de les
seves zones d’influència, així com, de les comarques i dels municipis consorciat i
associats.
En data 3 de juliol de 2012 es va iniciar la tramitació del conveni de col·laboració entre
l’IDECE i el CODE per tal de complir amb el que disposa tant l’art. 87.2 com l’art. 94.5
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya.
El conveni estableix que l’IDECE aportarà, en qualitat d’ens consorciat, la quantitat de
200.000 € per tal de contribuir al finançament de les seves activitats durant l’any 2012.
En data 17 de juliol de 2012, el Govern va aprovar la mesura per a la retenció de saldos
pressupostaris necessaris per poder donar compliment a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
En virtut de l’acord 1 de la disposició es va establir la retenció amb càrrec al pressupost
de la Generalitat de Catalunya per al 2012, dels saldos del pressupost i la no–realització
de documents continuadors de documents d’autorització i de reserva, del capítol 4 del
pressupost, entre d’altres.
En data d’aprovació de la mesura per a la retenció de saldos pressupostaris l’IDECE tenia
pressupostat a la partida D/461000300/5420/0000 l’import de 200.000,00 euros
corresponent a l’aportació que l’IDECE havia de fer al CODE. És pel motiu abans exposat
que es va paralitzar la tramitació i no es va poder fer efectiva la quantitat esmentada a 31
de desembre de 2012.
Retenció de saldos pressupostaris. No realització de l’aportació econòmica de l’IDECE al CODE
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