
 
 

 

ACTA 04/2016 DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
LLOC: Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre 
DIA:  14 de març 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 15 de febrer de 2016 
 
Els consellers coneixen  l’acta número 2/2016 de data 15 de febrer de 2016, i les aproven 
per unanimitat dels presents. 
 
PUNT 2N. Estudi de punts de competència de la Comissió de Govern. 
 
- Ratificació de la personació en el Recurs Contenciós 25/2016 presentat per 
l’empresa HIFE. 
 
Amb data 15 de febrer de 2016, s’ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de 
Tarragona, en el qual es comunicava al Consell Comarcal del Baix Ebre que l’empresa 
HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA  havia interposat un Recurs Contenciós-
Administratiu (que ha rebut el núm. 25/2016) contra l’acord del Consell Comarcal del Baix 
Ebre de data de 13 d’octubre de 2015 d’acatament de la resolució 169/2015 del Tribunal 
català de Contractes del Sector  
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre disposa del termini de 20 dies per tal de trametre 
l’expedient administratiu corresponent i 9 dies per la personació en el recurs. 



 
 

 

 
Vista la urgència de la tramitació de l’expedient, aquesta Comissió de Govern, RATIFICA: 
 
Primer- Trametre l'expedient administratiu de referència al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Tarragona 

 
Segon- Que el Consell Comarcal del Baix Ebre es personi en el recurs contenciós 
administratiu núm.25/2016 . 
 
Tercer-  Sol·licitar l’assistència Jurídica a la Diputació de Tarragona i nomenar els lletrats 
de la Diputació de Tarragona per tal que defensin els interessos del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
 
Quart- Traslladar aquesta Resolució a la Diputació de Tarragona-Serveis Jurídics, per tal 
que produeixi l’efecte corresponent. 
 
Cinquè- Traslladar aquesta resolució a la Comissió de Govern del Consell Comarcal del 
Baix Ebre per al seu coneixement i ratificació, si s’escau. 
 
 
PUNT 3R.- Estudi dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del mes 
de marçdel 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  19 de febrer de 2016 
 
2n. Donar compte de resolucions de Presidència. 
 
3r. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 2015 i el cost per a l’any 2016 
del Servei d’Ajuda a Domicili 
 
4t. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració a signar amb l’Institut Català de 
l’Adopció i l’Acolliment, per actuacions en matèria d’acolliments i adopcions 
 
5è. Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Aigua per 
actuacions en matèria de sanejament al terme municipal de Tortosa,  nucli dels 
Reguers 
 
6è. Aprovació, si s’escau, de la petició de revisió del procediment de valoració 
cadastral de les construccions pel desenvolupament d’explotacions agrícoles, 
ramaderes o forestals 
 
7è. Aprovació, si s’escau, de la petició al Síndic de Greuges d’intervenció en relació al 
Real Decret 1/2016 d’aprovació del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 2015-2021. 
 
8è. Aprovació, si s’escau, els models de declaració resum de béns patrimonials i de 
declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als 
càrrecs electes i als càrrecs eventuals 



 
 

 

 
9è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases que han de regir la creació i 
funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o interí del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
10è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la borsa de treball per a 
conductor/a de transport adaptat  
 
11è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la borsa de treball per a 
acompanyant de transport adaptat  
 
12è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores de la borsa de treball per a 
treballador/a social 
 
13è. Aprovació inicial, si s’escau, de les bases reguladores per a la selecció d’un 
auxiliar administratiu per l’àrea d’Ensenyament 
 
14è.  Propostes d’urgència 
 
15è.  Torn de control, precs i preguntes 
 

 

 
PUNT 4rt-  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 13:30 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 


