
N. Expedient 1282/2019

Assumpte GERENCIA DEL CONSELL COMARCAL. MANDAT 2019-2023

Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del baix Ebre

CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió extraordinària 
que ha tingut lloc avui, 19 de juliol de 2019, ha adoptat els acords:

“L’article 12.2 del Decret Legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós  de la  Llei  de  l'organització  comarcal  de Catalunya,  disposa  que el  gerent  del 
consell comarcal, que exerceix les funcions executives que li encomana aquesta Llei, 
integra també l'organització comarcal. 

L’article 16 del Decret Legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa

16.1 Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del 
president:
a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la 
delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.
d) Dirigir el personal de la corporació.
e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les 
atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.

16.2 El  gerent  és nomenat  i  cessat  pel  ple del  consell  comarcal,  a  proposta del 
president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li 
apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del 
consell  comarcal.  El  gerent  té  la  condició  de  funcionari  eventual.  Si  la  persona 
designada  és  funcionari  de  la  Generalitat  o  de  l'Administració  local,  se  l'ha  de 
declarar en situació de serveis especials.

El Reglament Orgànic Comarcal estableix

Article 146. El gerent assisteix a totes les reunions del ple del Consell,  i dels òrgans 
col·legiats quan ell ho estimi convenient o sigui requerit, pel seu president, amb veu i 
sense vot, amb la finalitat d’informar i assessorar en les matèries objecte de discussió.

Article 148. El gerent, assistit pel secretari i l’interventor, confeccionarà l’avantprojecte 
de pressupost anual, el qual, prèvia la conformitat del president, serà lliurat a la comissió 
corresponent per a l’estudi i informació prèvia a la presentació del ple per a la seva 
discussió i aprovació.

El Ple del Consell ha conegut la proposta de la Presidència i amb el vot favorable dels 
11 representants del grup comarcal d’ERC i  dels 2 representants del grup comarcal de 
Movem Terres de l’Ebre  i amb l’abstenció dels 8 representants del grup comarcal de 
JuntsxCat, els 3 representants del grup del PSC-CP i el representants de Ciutadans, 
adopta els següents ACORDS:



Primer-  Aprovar el nomenament de la SRA NEUS GUIU CERVELLO com a gerent del 
Consell Comarcal del Baix Ebre

Segon- Aprovar la retribució de la gerència, amb càrrec a la partida núm.  920-11000 
“Retribucions  personal  eventual”  consignada  en  el  pressupost  de  la  corporació  de 
l’exercici 2019, que es fixa en la quantitat bruta anual de 41.705,73 €, sense perjudici de 
les antiguitats i les revisions que siguin procedents per a posteriors exercicis, d’acord 
amb la normativa vigent

Tercer- Notificar aquest nomenament a la interessada per tal que, en el termini de 20 
dies, prengui possessió del càrrec i signi la corresponent acta de presa de possessió.

Quart- Publicar el nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis d’aquest Consell Comarcal.

I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Xavier Faura 
Sanmartín, President del Consell Comarcal, i amb la reserva de l’aprovació de l’acta que 
conté aquest acord.

Tortosa, 19 de juliol de 2019
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