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Presentació
Un any més constatem com l’IDECE ha estat un instrument útil i tangible
de dinamització al servei del desenvolupament de les Terres de l’Ebre; però
també un espai d’interlocució entre el territori i el Govern de Catalunya.
En el terreny del desenvolupament, l’aposta per la navegabilitat del riu Ebre
segueix essent el vaixell insígnia de la nostra actuació. Un any més, hem
seguit ocupant-nos del manteniment de la via navegable, que inclou el
canal de navegació i els elements de senyalització, la neteja de la massa
de macròfits i l’atenció directa als usuaris de la via navegable. També
hem formalitzat un 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. I, hem col·laborat i donat suport a tot allò que ajuda a viure
el riu i a valoritzar-lo com a actiu territorial i econòmic.
Entre aquestes activitats vinculades al riu, veiem com guanya força la
navegació i és per això que s’ha continuat donant suport a la Baixada vogant
per l’Ebre. Aquest any ha estat la segona edició. Hem de tenir en compte
però, com podreu llegir en aquesta memòria, que moltes més han estat les
entitats i persones que han donat vida al riu. Com a president de l’Institut,
vull agrair la feina i empenta de cadascuna d’elles, pel paper de dinamització
territorial que representa.
Un any més hem mantingut la nostra aposta per la marca turística de les
Terres de l’Ebre i hi hem destinat recursos econòmics. Però, entre les
diverses activitats, em sembla interessant destacar l’organització d’unes
jornades sobre Experiències a-tòpiques de turisme en el paisatge rural
perquè crec que és important no quedar-se ancorats ni centrar-se només
en un model turístic tradicional i que explorar models d’explotació turística
innovadors és essencial per al futur i la competitivitat de les Terres de l’Ebre
com a marca turística.

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
President de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre

Tot això ho hem fet sense oblidar actuacions menys agraïdes però igualment
necessàries com les que hem vehiculat a través del Consorci de Serveis
Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià –el CODE–
relacionades amb el control de plagues, la gestió ambiental i el manteniment
de les condicions de salubritat en l’entorn de l’àrea deltaica.
Finalment, cal dir que hem tancat l’any amb el compromís d’encetar un
procés de reflexió conjunta sobre aquelles qüestions d’ordenació territorial
que més preocupen a les Terres de l’Ebre i sobre quins instruments podem
ajustar per tal de tractar correctament la realitat de les Terres de l’Ebre.
Això té molt a veure amb la consolidació d’aquell espai d’interlocució
que mencionava al principi de la presentació, que ha de ser un dels eixos
d’actuació de l’Institut i que és la meva voluntat enfortir.
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Introducció
Finalitat de l’IDECE

1.1

Finalitat de l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és un organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, creat mitjançant
Llei 12/1993, de 4 de novembre, modificada per Llei 4/1996, de 2 d’abril,
i per Llei 11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret legislatiu
1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit
al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant Decret 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”.
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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:
•

•

•
•
•

10

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, 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 Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
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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Introducció
Programes de treball

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

Introducció
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
Grup parlamentari Convergència i Unió
Sr. Antoni Sabaté i Ibarz
Grup parlamentari Socialistes
Sr. Joan Bertomeu i Bertomeu
Grup parlamentari Partit Popular de Catalunya
Sr. Joan Matamoros i Guimerà
Grup parlamentari d’ICV-EUA
Sr. Josep Felip Monclús i Benet
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Sr. Adam Deosdad i Arqués
Grup parlamentari Mixt

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
Sr. Lluís Soler i Panisello
Departament d’Economia i Coneixement
Sr. Antoni Martí i López
Departament d’Ensenyament
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
grups polítics de la
Diputació de Tarragona

Sr. Joan Josep Malràs i Pasqual
Grup Convergència i Unió
Sr. Francesc Josep Miró i Melich
Grup Socialistes
Sr. Xavier Dalmau i Salvi
Grup Partit Popular
Sr. Gervasi Aspa i Casanova
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya
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Introducció
Estructura

Vocals en representació dels
consells comarcals

Sr. Joan Font i Ballesteros
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sr. Daniel Andreu i Falcó
Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. Núria Balagué i Raga
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Ricard Bort i Fibla
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Alfred Blanch i Farnós
Consell Comarcal del Montsià
Sr. Jordi Jardí i Pinyol
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Bernat Pellisa i Sabaté
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Josep Solé i Arnal
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Carles Luz i Muñoz
Consell Comarcal de la Terra Alta
Sr. Lluís Borrull i Llombart
Consell Comarcal de la Terra Alta
Sra. Soraia Roig i Segura
Consell Comarcal de la Terra Alta

Vocals en representació de la
societat civil

Sr. José Daniel Cortijo i Martinez
en representació de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre
Sr. Wifredo Miró i Baiges
en representació de la Unió General de Treballadors a les Terres de l’Ebre

Secretari

Sr. Jordi Borràs i Ollé
Director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre

Consell Rector. Sessions convocades el 2011
Durant l’any 2011 es van convocar dos consells rectors. Un en data 7 d’abril i l’altre en data 7 de desembre.
En el Consell Rector de data 7 d’abril de 2011 es varen tractar els següents punts:
• Presentació del nou Consell Rector.
• Proposta de nomenament i nomenament, si s’escau, del vicepresident primer.
• Proposta de nomenament del càrrec de director.
En el Consell Rector de data 7 de desembre de 2011 es varen tractar els següents punts:
• Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’IDECE 2010.
• Donar compte del pressupost de l’IDECE per a l’any 2011.
• Aprovació, si escau, del Reglament de règim interior dels òrgans col·legiats de l’IDECE.
• Pla d’activitats any 2011.
• Donar compte dels convenis tramitats l’any 2011.
• Ratificació de diversos acords.
• Ratificació representants de l’IDECE al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
• Agenda territorial de l’Ebre.
Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2011
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Introducció
Estructura

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 2011
No s’han convocat reunions durant l’any 2011

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

Sr. Josep M. Franquet i Bernis

Representants de la Generalitat
de Catalunya

Sr. Antoni Montagut i Franch
Vicepresident primer de l’IDECE
Sr. F. Xavier Pallarés i Povill
Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre
Sra. Mercè Miralles i Guerrero
Departament d’Empresa i Ocupació
Sra. Manolita Cid i Espuny
Departament de Benestar Social i Família

Associació Catalana de
Municipis i Comarques

Sr. Domingo Alcalà i Sorribes

Federació de Municipis de
Catalunya

Sr. Francesc Miró i Melich

Representants de les
organitzacions empresarials

Sr. Pere Martí i Vinaixa

Sr. Joan Curto i Querol

Sr. Emili Castellà i Llorca
Sra. Laura Taberné i Ràfales
Sr. Nestor Solé i Reverter
Sr. Josep Cervera i Colom
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Introducció
Estructura

Representants de les
organitzacions sindicals

Sr. Wifredo Miró i Baiges
Unió General de Treballadors
Sr. Moisés Fabra i Serral
Unió General de Treballadors
Sr. Josep Casadó i Escribà
Comissions Obreres
Sr. David Queralt i Soria
Unió Sindicat Obrera de Catalunya

Representants de les
organitzacions sindicals
agràries

Sr. Joan Montesó i Ollé
Unió de Pagesos

Representants de les
organitzacions de cooperatives
agràries

Sr. Josep Pere Colat i Clua
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Sr. Albert Castelló i Miró
ASAJA

Representants de les confraries
de pescadors

Sr. Josep Molina i Navarro

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 2011
Durant l’any 2011 es va convocar una sessió.:
Consell Econòmic i Social de data 6 de juliol de 2011. Es van tractar els següents punts:
•
•
•

Nomenament dels nous membres del plenari, composició i ratificació.
Nomenament dels nous membres de la Comissió permanent i els seus suplents, composició i ratificació.
Exposició per part del Delegat del Govern de les Terres de l’Ebre, Sr. Xavier Pallarés, de les actuacions previstes
al territori.
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1.5

Introducció
Organismes amb representació de l’IDECE

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

REPRESENTANT
PER L’IDECE

IDECE

Conseller PTOP

Director

Consell Rector

IDECE

Consell Rector
IDECE

Vicepresident

Consell de Marca

IDECE

Consell Rector
IDECE

Director

Ple

Generalitat

Consell Rector
IDECE ratif. acord
Govern

Director

ÒRGAN

Parc Natural dels
Ports

Junta Rectora

Patronat Turisme
Terres de l’Ebre

CODE

16

NOMENAMENT

INSTITUCIÓ

REPRESENTANT
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1.6

Introducció
Cessió de la sala de reunions de l’IDECE a tercers

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 2011 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

Reunions de coordinació

28 d’abril de 2011

Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

Reunions de coordinació

26 de maig de 2011

Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

Reunions de coordinació

30 de juny de 2011

Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

Reunions de coordinació

28 de juliol de 2011

Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

Reunions de coordinació

29 de setembre de 2011

Serveis Territorials d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de les
Terres de l’Ebre

Taula Sectorial del Cítrics

25 d’octubre de 2011

Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

Reunions de coordinació

28 d’octubre de 2011

Serveis Territorials d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de les
Terres de l’Ebre

Taula Sectorial del Cítrics

17 de novembre de 2011

Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona

Consell de Marca

23 de novembre de 2011

Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

Reunions de coordinació

24 de novembre de 2011

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2011
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1.7

Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

Memòria de la gestió econòmica
de l’IDECE 2011
Pressupost d’ingressos
La Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2011
aprovà els pressupostos per l’exercici a l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre per un import de 1.412.107,26 Euros.
Així mateix durant el transcurs de l’any 2011 es va efectuar un romanent de
tresoreria de 250.000,00 Euros d’una subvenció concedida del Ministerio
de Industria, Turismo i Comercio durant l’exercici 2010 pero que no es va
poder executar en el seu dia.

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.

18
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Introducció
Memòria de la gestió econòmica de l’IDECE

1.7

Pel que fa a l’estat d’execució del pressupost de despeses, aquest s’ha
tancat amb una execució global del 91,76 %. Pel que fa al percentatge
d’execució per capítols, aquest es reflecteix en el gràfic següent
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1.8

Introducció
Personal

Personal
L’estructura orgànica de funcionament de l’IDECE la conforma la següent relació de personal.
Personal

Nivell

Serveis

A1

Directius

Funcionari (1)

C

Administratiu

Funcionari (1)

A1

Tècnic

Laboral

D

Control d’obres

Laboral

20

(1)

(1)
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2
Actuacions i
activitats realitzades
2.1 Objectius
2.2 Programa de treball per al desenvolupament del Pla Territorial de les
Terres de l’Ebre
Pla territorial de les Terres de l’Ebre.
2.3 Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les
Terres de l’Ebre
Jornades temàtiques de caràcter professional a les Terres de l’Ebre
Participació de l’IDECE en jornades amb incidència a les Terres de l’Ebre
2.4 Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat
Temporada de navegabilitat 2011
Suport a les activitats realitzades al riu Ebre
Segona baixada vogant per l’Ebre
Accionament i control de les comportes de la resclosa de Xerta
2.5 Programa de treball per a la projecció del territori
Productes turístics
Promoció turística. Conveni amb la Diputació
Promoció i projecció del territori
2.6 Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals
Suport al CODE
2.7 Seus i adreces

2.1

Actuacions i activitats realitzades
Objectius

Dins dels objectius marcats i assolits per l’IDECE durant l’any 2011 cal
enumerar:
•

Pla territorial de les Terres de l’Ebre, anàlisi de les al·legacions
d’administracions públiques, entitats i particulars al projecte de Pla
territorial parcial de les Terres de l’Ebre de 2010, en relació amb el Pla
territorial de l’any 2011.

•

S’ha aprofundit en la realitat del territori amb l’organització d’una jornada
amb el títol: “Experiències A-Tòpiques de turisme i paisatge rural” a Móra
d’Ebre.

•

S’ha continuat 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.

•

S’ha donat suport a iniciatives procedents del territori amb una projecció
més enllà de les Terres de l’Ebre.

•

Programes de treball per a la projecció del territori. Conveni amb 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.

•

Programa de treball per a l’atorgament de suport als ens locals.
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 2011.

22
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Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre

2.2

Programa de treball per al
desenvolupament del Pla territorial
de les Terres de l’Ebre
Pla territorial de les Terres de l’Ebre
Anàlisi de les al·legacions
d’administracions públiques,
entitats i particulars al projecte
de Pla territorial parcial de les
Terres de l’Ebre de 2010, en
relació amb el Pla territorial de
l’any 2001

Durant el segon semestre d’enguany a l’IDECE s’ha dut a terme, juntament
amb els Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat,
una anàlisi detallada de les diverses al·legacions formulades en el seu dia
per administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, entitats
municipals descentralitzades, etc.), entitats (comunitats de regants,
grups municipals, associacions municipalistes, plataformes del territori,
associacions de mares i pares d’alumnes, etc.) i particulars al projecte de
Pla territorial parcial de Terres de l’Ebre aprovat l’any 2010, en relació amb
les determinacions del Pla territorial de l’any 2001.
L’estudi s’ha estructurat d’acord amb les diferents matèries objecte
de les al·legacions. Aquestes fan referència, principalment, al sistema
d’espais oberts, al sistema d’infraestructures de mobilitat i transport
(aeroportuàries, ferroviàries, portuàries, viàries, navegació fluvial, etc.) i a
les Normes d’ordenació territorial i les Directrius del paisatge; també se
n’hi van formular sobre aspectes de caràcter general (com ara cartografia,
equipaments, habitatge, etc.), sobre el sistema d’assentaments (paper
territorial i estratègia de desenvolupament, etc.), sobre infraestructures
energètiques i hidrològiques, sobre l’Informe de sostenibilitat ambiental i
sobre l’Estudi econòmic i financer del mateix Pla territorial.
Per a aquesta anàlisi s’han elaborat un seguit de fitxes de treball que
inclouen continguts com: una succinta referència al Pla territorial de 2001;
un resum de la regulació del tema al Pla territorial de 2010; l’objecte de
l’al·legació; les consideracions que les al·legacions van merèixer per part
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tal com es va
recollir en l’Informe sobre el procés d’informació pública i participació del
Projecte de Pla aprovat inicialment; i encara, en alguns supòsits, unes breus
observacions per tal de sintetitzar aquelles consideracions.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2011

23

2.3

Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre

Programa de treball per al
desenvolupament econòmic de les
Terres de l’Ebre
Jornades temàtiques de caràcter
professional a les Terres de l’Ebre
Jornada: Experiències A-Tòpiques de turisme en el paisatge rural.
El paisatge rural és un escenari adequat per al desenvolupament de moltes
experiències turístiques, cada cop més valorades però, paral·lelament, cada
cop més estigmatitzades. Les oportunitats turístiques que ens ofereixen
aquests paisatges van molt més enllà de rutes excursionistes o cases de
turisme rural, cada cop són més els turistes atrets cap a aquests entorns
en busca d’experiències diverses, és per tot això que l’IDECE ha volgut
organitzar una jornada dins del sector econòmic empresarial amb el títol
Experiències A-Tòpiques de turisme en el paisatge rural. Es va du a terme
al teatre municipal La Llanterna de Móra d’Ebre el dia 14 de desembre de
2011.

Jornades per debatre la situació
actual i una proposta de futur per
al desenvolupament econòmic.

En un moment en què el sector del turisme s’està obrint als paisatges rurals,
es pretén, amb aquesta jornada, difondre diverses experiències que es
porten a terme en el medi rural i que permeten mostrar models d’explotació
turística poc freqüents en aquest entorn, reflexionant sobre la diversitat de
recursos presents en l’entorn rural i com aquests poden donar lloc a noves
activitats turístiques de diferent magnitud i de naturalesa molt diversa.
Es van debatre qüestions referides a quines oportunitats de turisme ofereix
el paisatge rural així com la ruralitat com a actiu turístic i també com fer
visible el producte turístic en les xarxes socials.
Els ponents van exposar al públic assistent les seves experiències i idees
innovadores en un entorn rural.
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Participació de l’IDECE en jornades amb
incidència a les Terres de l’Ebre
Jornades en les que ha assistit el director en representació de l’IDECE:

•
•
•
•
•
•

XIV Trobada d’economia de les Terres de l’Ebre. 26 d’abril de 2011 a
Tortosa
I Simposi d’Internacionalització. 6 de setembre de 2011 a Reus.
Seminari sobre la cartografia del paisatge. 29 de setembre de 2011 a
Tortosa.
Jornada sobre energies renovables de la URV. 5 d’octubre a Tortosa.
Jornada tècnica de l’empresa Romero Polo sobre talla algues a l’Ebre. 6
d’octubre de 2011 a Lleida.
Jornada tècnica sobre energia i desenvolupament local. 30 de novembre
de 2011 a Móra la Nova.
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Programa de treball per al
desenvolupament de la navegabilitat
Temporada de navegabilitat 2011
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.

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.

L’any 2011 l’IDECE, mitjançant concurs obert, ha contractat els serveis per
a l’execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i
Amposta. Es va adjudicar a la UTE amb Servidel, SLU i Aquagest Medio
Ambiente, SA en data 30 de març de 2011 i el contracte es va formalitzar
en data 5 de maig de 2011. El termini de durada del contracte és fins al 31
de desembre de 2011.
D’acord amb les bases de licitació, es van presentar set empreses: Assignia
Infraestructures, SA; Acsa Obras e Infraestructuras, SA; Acciona Agua, SAU;
Adasa Sistemas, SAU; Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales,
SAU; UTE amb Servidel, SLU i Aquagest Medio Ambiente, SA i Ing. Sarti
Giseppe & C.S.p.A. En data 30 de març de 2011 es va signar la resolució
d’adjudicació definitiva del contracte, en la qual s’adjudica el contracte de
serveis a la UTE amb Servidel, SLU i Aquagest Medio Ambient, SA per un
import de: 553.806,76 € IVA inclòs.
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 12.390,70 € 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 del 9 al 25 de setembre de 2011 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 es van acumulant a la desembocadura,
concretament al port de Deltebre, i això provoca un col·lapse al port.
S’ha dut a terme la neteja, la reposició parcial i la reposició total de 1.300
boies en tot el tram navegable (117 km de via).
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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. Entre les
incidències cal destacar:
•

El dia 13 de juliol de 2011 a la boia 200 es troba una persona ofegada al
riu a prop de la població de Miravet, a la zona coneguda com la tallada de
Xesa. Es truca als serveis d’emergència i es posa a la seva disposició les
embarcacions adscrites al contracte del manteniment de la via navegable
per tal de procedir a la seva retirada.

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
2010, tant en el nombre d’embarcacions sense motor (piragües) com en el
nombre d’usuaris.
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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 2011 a:
•

Piraguada de l’empresa Rogles Aventura.

•

Cursa del Llop. S’acompanya els participants des de Sant Jaume
d’Enveja fins a Tortosa.

•

2a Baixada vogant per l’Ebre.

•

Rodatge d’una pel·lícula al Delta de l’Ebre.

•

Preparatius per fer totes les proves fluvials de les festes de Tortosa.

•

10a baixada nedant per l’Ebre des de Xerta fins a Tortosa amb motiu de
les festes del Renaixement.

•

Festes de Móra la Nova.

•

Suport a les embarcacions que naveguen riu amunt tots els anys entre
Sant Carles de la Ràpita i Tortosa, en col·laboració amb el Club de Rem
Tortosa.

•

Nou llagut turístic de les Terres de l’Ebre, Lo Sirgador.
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Segona baixada vogant per l’Ebre
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.

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 segona baixada s’ha escollit la
ruta que correspon a la fitxa 5 La Cubeta de Móra. La sortida va ser des de
Móra i va finalitzar a Miravet.
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.

Generalitat de Catalunya, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, memòria 2011

29

Actuacions i activitats realitzades
Programa de treball per al desenvolupament de la navegabilitat

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 21 d’abril de
2011 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 2011.
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: 60.000,00 € IVA no 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.
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2.5

Programa de treball per a la
projecció del territori
Productes turístics
Publicitat i difusió.
Inserció publicitària en la premsa escrita comarcal:
Edició pàgina sencera al full informatiu de la Nit de l’empresari de les Terres
de l’Ebre. Abril de 2011
Edició al suplement de la Vanguardia Que fem. Juny de 2011
Revista La Riuada. Maig 2011
Cap Catalogne. Edició pàgina publicitària a la revista francesa especialitzada
en la navegació fluvial. Juliol de 2011
Falques publicitàries de les Terres de l’Ebre.
Falques publicitàries. Imagina Ràdio, SL. i Cadena Ser i Cadena Dial, amb
motiu de la 2a Baixada vogant per l’Ebre. Juliol de 2011
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Promoció turística.
Conveni amb la Diputació
En data 17 de novembre de 2011 es va signar el 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.

Aportació de 25.000,00 € per a la
promoció de la marca turística
“Terres de l’Ebre”.

Amb la signatura d’aquest conveni, el Patronat de Turisme de la Diputació
ha dut a terme durant l’any 2011 la promoció de la marca i dels recursos
turístics de les Terres de l’Ebre. La delegació del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre defineix anualment mitjançant
el seu Pla d’actuació, les estratègies, els objectius per assolir i les accions
que cal desenvolupar per a la marca “Terres de l’Ebre” i la promoció dels
recursos turístics de les Terres de l’Ebre.
Les aportacions que s’han fet per al desplegament dels objectius del
conveni han estat valorades en 833.000,00 €, que s’han finançat per les
parts signants del conveni de la manera següent:
•
•
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25.000,00 € els ha aportat l’IDECE.
808.000,00 € els ha aportat el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona.
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Promoció i projecció del territori
Subministrament del llibre, Roques del Port, de la Col·lecció del Grup
de Recerca Científica Terres de l’Ebre 3.
L’IDECE ha adquirit 60 exemplars del llibre Roques del Port editat pel Grup
de Recerca Científica “Terres de l’Ebre”.
Aquest llibre vol donar a conèixer d’una forma clara i entenedora la geologia
i també el Port. Amb uns clars exemples s’hi explica la formació de les
roques i dels estrats del Port i dels processos sedimentaris. També fa una
referència a l’evolució geològica del Port a traves de les diferents eres i
períodes geològics, evolució que ha conduït al relleu i al paisatge actual.
A l’obra s’inclouen 122 il·lustracions, gràfics, mapes i talls geològics; 340
fotografies de paisatges, formacions rocoses, fòssils i preparacions de
l’amina prima i mostres podes de roques. També hi podem trobar un seguit
de fotografies aèries que ajuden a interpretar la geologia d’aquesta zona.

Subministrament del llibre Postal de la Ribera d’Ebre 1900-1979 editat
per Edicions Meridional On Line, SL, 2011.
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, ha adquirit
100 exemplars del llibre Postals de la Ribera d’Ebre 1900-1979.
Aquest llibre és una recopilació de postals cedides per col·leccionistes.
S’ocupa de mostrar amb imatges postals fotogràfiques la fesomia, els
canvis i la silueta dels pobles de la Ribera d’Ebre en un període compres
entre 1900 i 1979.
El que es pretén amb aquesta publicació és evidenciar d’una forma gràfica
la història de la comarca de la Ribera d’Ebre a les noves generacions i a tots
els qui encara conserven un record personal dels pobles d’abans.

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.
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Programa de treball per a
l’atorgament de suport als ens locals
Suport al CODE
Aportació econòmica de l’IDECE
al CODE. Aportació mitjançant
conveni de col·laboració

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 16 de novembre de 2011 es va signar un 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 175.000,00 € per tal de contribuir al finançament de les seves
activitats durant l’any 2011.
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2.7

Seus i adreces
Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 495 80 00
Fax 93 495 84 00
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/index.jsp

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
Av. de la Generalitat, 116
43500 Tortosa
Tel. 977 51 05 46
Fax 977 51 07 49
http://www.idece.cat
http://www.ebrenavegable.cat
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Annexos
Annex I.

Gràfica sobre la navegació turística 2011

Annex II.
			

Gràfica sobre el nombre d’embarcacions pel pas de la
resclosa 2011

Annexos

Annex I: Gràfic sobre la navegació turística l’any 2011
Dades de la navegació turística de l’Ebre 2010-2011

Annex II: Gràfic sobre el nombre d’embarcacions que han passat per la resclosa durant el 2011
Nombre d’embarcacions que han passat per la resclosa (2010-2011)
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