
ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

SESSIO: 01/2019
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del  Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA:  21 de gener de 2019
HORA: 12.00 h

MEMBRES ASSISTENTS:

Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Daniel Andreu Falcó
Elisabet Zapater Alifonso
Josep Felip Monclus  Benet
Ferran Cid Martí
Roger Avinyó Martí
Lluís Espinach Pegueroles

ALTRES ASSISTENTS:  

Enric Adell Moragrega
Joan Antoni Navarro Serra
Josep Codorniu Suñer
Teresa Moreso Gisbert
Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homes
Mayte Puell Garcia
Kilian Franch Arques
Carlos serra Ventura
Rafel Tomàs Royo

Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent

SECRETÀRIA: Sra. Olga Pardo Ferreres, en substitució de la  secretària accidental.

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r.   Coneixement estat de justificació i  pagaments de les subvencions 
atorgades en l’exercici 2018

Per part de la responsable de cultura, s’informa de l’estat de les subvencions d’interès 
comarcal 2018  que han tingut alguna alteració en el procés de justificació. 

INFORME  RELATIU  AL  PAGAMENT  DE  SUBVENCIONS  DIRIGIDES  A  L’IMPULS  DE 
PROJECTES  I  ACTIVITATS  D’INTERÈS  PÚBLIC  I/O  UTILITAT  SOCIAL  D’ÀMBIT 
COMARCAL. ANY 2018

En data 23 de març de 2018, el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar les bases 
específiques  per  l’atorgament  de  subvencions  dirigides  a  l’impuls  de  projectes  i  activitats 
d’interès públic i/o d’utilitat social d’àmbit comarcal, any 2018. Les Bases es van publicar al 
BOPT. núm. 70 de data 11 d’abril de 2018. 

Atès que la base 13.3 de les bases que regeixen la convocatòria estableix que l’òrgan de  
resolució  de les subvencions serà la Comissió de Govern previ informe d’avaluació de l’Àrea 
de Governació  d’essenyament, Cultura, Joventut i Esports.



Subvencions que les associacions  han renunciat: 
-

Subvencions no justificades: 

1n període ( Comissió Govern: 27 de juliol)

Maria  Lombarde: 300€ 
Ajuntament de Benifallet :244€ (fora de termini)
Amics del Castells: 300€
AMPA de Xerta: 252€ (les factures justificades  no  s’ha ajusten a les bases )
Unió esportiva Aldeana: 460€ 
Joan Estellé: 249€
En -Kontre: 249€

Total:  2.054€ 

2n període( Comissió Govern: 22 d’octubre)

Ajuntament de  Tivenys: 240€
Associació suport intervenció familiar Terres Ebre: 240€
Associació agrupació de penyes i comissions taurines: 561€ (fora de termini)
Natura & Art: 244e (les factures no s’ha ajusten  a les bases)
Club Patí l’Aldea: 900€ ( han justificat al mateix temps que han presentat la sol·licitud)
Associació esportiva de carreters: 252€ ( fora de termini) 

Total:2437 €

Total  global : 4.491€

INFORMO:

Primer-  Considero no justificades dins el període que marca la notificació  i  d’acord amb les 
bases  de  2018.   Les  següents  subvencions  i  per  tant,  es  pot  procedir  al  tancament  de 
l’expedient.

Segon- Traslladar el present informe a la intervenció comarcal per tal de procedir al pagament 
corresponent.

Un cop conegut l’informe, s’acorda  demanar a la secretaria  i a la interventora sobre la 
situació final dels ajuts atorgats. 

PUNT 2n.  Estudi de diferents mocions 

Per part dels presents, s’estudia el contingut de diferents mocions per presentar a la 
sessió plenària del proper divendres.

Moció  d'Entesa  per  instar  a  la  generalitat  a  la  reducció  del  30%  de  les  taxes 
universitàries del nostre país

Moció d’ERC de rebuig al projecte del macro abocador que es pretén construir al 
municipi de Riba-roja d’Ebre

Moció per la defensa i protecció del sector citrícola europeu



Moció del Pdcat sobre la reclamació en relació a la revisió i modificació de l’iva 
aplicable a la compra d’instruments musicals

PUNT 3r.  Estudi de la proposta del comitè d’empresa 

Es presenta  l’escrit entrat pel Comitè d’empresa, referent a les seves aportacions per 
incloure dins del conveni regulador de les condicions de treball 

I  no havent  més assumptes per tractar,  la Presidenta aixeca la sessió a les 12.30 
hores del mateix dia de l’inici. En prova de conformitat signa la secretària, que en dona 
fe del contingut, amb el vistiplau de la Presidenta.
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