
 
 

 

ACTA 01/2016 DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
LLOC: Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre 
DIA:  18 de gener de 2016 
HORA: 12:00 h 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
Sr. Daniel Andreu Falcó – President 
Sra. Maria José Beltran Piñol 
Sr. Josep Felip Monclús Benet 
Sr. José Emilio Bertomeu Río 
Sr. Enric Roig Montagut 
Sr. Roger Aviñó Martí 
Sr. Francesc Gas Ferré  
 
ALTRES ASSISTENTS:   
 
Sr. Enric Adell Moragrega 
Sr. Josep Mas Sabaté 
Sr. Josep Antoni Navarro Serra 
Sra. Mayte Puell García 
 
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent 
 
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PUNT 1r-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 14 de desembre de 2015 
 
Els consellers coneixen l’acta 10/2015, de data 14 de desembre, i l’aproven per unanimitat 
dels presents. 
 
 
PUNT 2n- Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del mes 
de gener del 2016. 
 
Els senyors consellers coneixen els assumptes dictaminats per les diferents comissió 
informatives,  assisteixen al President i conformen el següent ordre del dia de la sessió 
plenària ordinària del mes de gener. 
 

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  18 de desembre  de 
2015 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r. Aprovació, si s’escau, de l’annex al conveni marc per a prestació dels serveis socials 
bàsics, exercici 2016 
 
4t. Aprovació, si s’escau, del conveni per a prestació del SIAD exercici 2016 



 
 

 

 
5è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per 
activitats d’interès comarcal, exercici 2016 
 
6è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la relació de llocs de treball 
 
7è. Aprovació, si s’escau, de l’oferta pública d’ocupació, exercici 2016 
 
8è. Aprovació inicial, si s’escau, del primer expedient de modificació de crèdits del 
pressupost de l’exercici 2016  
 
9è.  Proposta de grups polítics comarcals de suport a les mobilitzacions i accions contra 
el pla hidrològic de la conca de l’Ebre i per la creació d’un front institucional per a la 
defensa del territori 
 
10è. Propostes d’urgència 
 
11è. Torn de control, precs i preguntes 
 

 
PUNT 3r-  Informes de Presidència i dels senyors consellers de les actuacions 
realitzades per compliment de la representació del Consell Comarcal del Baix Ebre en 
els diferents òrgans i organismes d’altres administracions públiques. 

 
No es produeix cap informació 
 
I no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió, sent 14:30 hores del 
mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària accidental, estenc la present acta 
i en dono fe. Certifico. 
 
 
   Vist i plau 
La secretària accidental,                                                                             El President, 
 
 
 
 
 
Rosa Maria Solé Arrufat                                                                       Daniel Andreu Falcó 


