ACTA 08/2019 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviño i Martí, Roger
Borràs i Vicente, Virginia
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Casals Vilaubí, Maria Jesús
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Fabra i Verge, Laura
Falcó i Moreso, Simón
Forné i Ribé, Jordi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gómez Comes, Joan Pere
Jordan Farnós, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Roig Montagut, Enric
Royo Franch, Xavier
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Zaragoza Vallés, Sandra

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També és present a la sessió el la Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 19 de juliol de 2019, a seu del Consell
Comarcal, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els
consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a terme, en primera convocatòria, la
sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució del President del
Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 16 de juliol de 2019, sota el següent
ordre del dia:
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1r. Proposta de determinació de la periodicitat de les sessions del Ple del Consell
Comarcal. Expedient 1277/2019
2n. Proposta de creació i composició de les comissions informatives i determinació del
sistema de vot. Expedient 1276/2019
3r. Proposta de delegació de competències del Ple en la Comissió de Govern.
Expedient 1278/2019
4t. Proposta de delegació de competències del Ple en la Presidència. Expedient
1290/2019
5è. Proposta de fixació del règim de dedicació i de les indemnitzacions als membres
del Consell Comarcal . Expedient 1280/2019
6è. Proposta de nomenament del càrrec de la gerència del Consell Comarcal.
Expedient 1282/2019
7è. Proposta de modificació de plantilla comarcal i 6è expedient de modificació de
crèdits del pressupost de l’exe4rcici 2019. Expedient 1286/2019
8è. Donar compte de la constitució dels grups polítics comarcals i els seus portaveus.
Expedient 1281/2019
9è. Coneixement de la resolució del president referent al nomenament de
vicepresidents. Expedient 1283/2019
10è. Coneixement de la resolució del president referent a la designació de membres
de la comissió de govern. Expedient 1288/2019
11è. Coneixement de la resolució del president referent a la designació de membres
del Consell de Presidència. Expedient 1289/2019
12è. Coneixement de la resolució del president de delegació de la presidència de les
comissions informatives i altres representacions. Expedient 1276/2019
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i el secretari comprova
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que
és així, es passa a l’estudi de l’ordre del dia.

PUNT1r - Proposta de determinació de la periodicitat de les sessions del Ple del
Consell Comarcal. Expedient 1277/2019.
L’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l’article 11 del
Reglament Orgànic Comarcal, disposen que cal establir la periodicitat i l’horari de les
sessions plenàries de caràcter ordinari.
El Ple del Consell ha conegut la proposta de la Presidència i i per unanimitat dels 22
membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
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ÚNIC: El Consell Comarcal del Baix Ebre celebrarà les seves sessions plenàries de
caràcter ordinari el darrer divendres de cada mes, a les 13.30 hores, excepte el mes
d’agost, en què no es preveu la celebració de sessió ordinària.
Si la data corresponent fos festiva o concorri alguna circumstància excepcional o
imprevisible que impossibiliti el seu compliment, la presidència determinaria una altra
data, sense que això faci variar el caràcter ordinari de la sessió.

PUNT 2n. Proposta de creació i composició de les comissions informatives i
determinació del sistema de vot. Expedient 1276/2019
L’article 18 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’organització comarcal de Catalunya, disposa que el ple del consell comarcal
determina el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de
consulta, i també el nombre dels seus membres. Es poden constituir també comissions
amb caràcter temporal per a tractar de qüestions específiques.
Disposa en l’apartat tercer, que les comissions són integrades pels membres que
designen els diferents grups polítics que formen part de la corporació. El nombre de
membres per grup ha d'ésser proporcional a la representativitat del grup en el consell
comarcal, o bé igual per a cada grup; en aquest últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de
vot ponderat.
L’article 124 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals,
aprovat pel Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa que són comissions
informatives permanents aquelles que es constitueixen amb caràcter general,
distribuint-se entre elles les matèries que ja de sotmetre’s al Ple. El seu nombre i
denominació inicials, així com qualsevol variació, es decidirà per acord adoptat pel Ple
a proposta del President, procurant, tant com sigui possible, que es corresponguin en
nombre i denominació amb les grans àrees en que s’estructuren els serveis
corporatius.
El Ple del Consell ha conegut la proposta de la Presidència i per unanimitat dels 22
membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer- Crear les comissions informatives que es detallen seguidament i que es
corresponen amb els àmbits en que aquesta presidència té la intenció d’estructurar
l’organització i el funcionament dels serveis del Consell Comarcal:
Activació econòmica i esports
Ensenyament, joventut, cultura i turisme
Governació i Hisenda
Actuació sobre el territori
Gestió ambiental i sector primari
Serveis a les persones
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Segon- Establir que la composició i el sistema de vot d’aquestes comissions serà la
següent:
En cada comissió informativa s’integraran 2 representants de cada grup polític
comarcal
El conseller comarcal representant de la formació política Ciutadans-partido de la
Ciudadania s’integrarà en totes les comissions informatives
Per al funcionament de les comissions informatives s’utilitzarà el sistema de vot
ponderat; és a dir, el valor de les votacions emeses pels consellers de cada grup serà
unitària, independent del nombre d’assistents, i amb el mateix valor que la seva
representació plenària
Tercer- Aquestes comissions informatives es reuniran en sessió ordinària el dilluns
anterior al divendres de celebració de la sessió plenària ordinària. Es podran convocar
sessions extraordinàries fora d’aquests dies i horaris establert quan l’informe d’algun
assumpte així ho requereixi.
Quart- D’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament Orgànic Comarcal, els
portaveus dels diferents grups polítics comunicaran al president els representants
designats per formar part de les comissions informatives en el termini de quinze dies,
comptats a partir del dia següent a la data de l’acord de creació. Es podran designar
un o més substituts.
PUNT 3r- Proposta de delegació de competències del Ple en la Comissió de
Govern. Expedient 1278/2019.
L’article 72 del Reglament Orgànic Comarcal determina, que entre les atribucions de la
Comissió de Govern s’inclou la d’exercir les facultats i atribucions que li delegui el Ple
del Consell Comarcal.
Segons el que disposen els articles 9.28, 51, h) i 10 del ROC, es poden delegar
algunes competències de les relacionades en el seu article 10.
Per raó del conveni pel qual RENFE cedeix al Consell Comarcal la via verda del Baix
Ebre, es presenten sol·licituds d’autorització per realitzar un ús privat compatible amb
la finalitat de la via verda que estan previstes en el Reglament regulador de l’ús de la
via verda i la via cicloturista del Baix Ebre.
L’article 14.2.q) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei sobre l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon
al ple del consell exercir les atribucions que li assignen les lleis i aquelles que la
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. Aquesta
atribució al ple dificulta, però, un funcionament més fluid de l’atorgament
d’autoritzacions que millora amb la delegació de competències en un altre òrgan que
possibilités un estudi i una resolució més àgil i que aniria, sens dubte, en benefici dels
ciutadans que sol·liciten l’autorització.
El Ple del Consell ha conegut la proposta de la Presidència i amb el vot favorable dels
11 representants del grup comarcal d’ERC, dels 2 representants del grup comarcal de
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Movem Terres de l’Ebre, els 3 representants del grup del PSC-CP, el representant
de Ciutadans i amb l’abstenció dels 8 representants del grup comarcal de JuntsxCat,
adopta els següents ACORDS:
Primer- Delegar, a partir de l’adopció d’aquest acord, en la Comissió de Govern del
Consell Comarcal les següents atribucions, de les incloses en l’article 10 del ROC:
-autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions per sobre del límit de la
delegació que li atorgui el Ple del Consell al Gerent i que es fixen anualment en
aprovar les bases d’execució del pressupost.
D’acord amb la base 31a de les que regulen el pressupost de l’exercici 2019, aquesta
delegació compren la tramitació íntegra dels expedients de contractació administrativa
per import superior al límit quantitatiu del contracte menor.
Segon- Delegar en la Comissió de Govern l’atribució plenària d’autoritzar usos privats
compatibles amb la via verda i d’acord amb la regulació prevista en el Reglament
regulador de l’ús de la via verda i la via cicloturista del Baix Ebre.
Tercer- Notificar aquest acord a la Comissió de Govern i publicar-la en el Butlletí
Oficial de la Província.
PUNT 4t- Proposta de delegació de competències del Ple en la Presidència.
Expedient 1290/2019.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 20 de desembre de
2013, va aprovar el text del Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals.
Aquest Reglament específic té per objecte l’ordenació i la intervenció administrativa de
la utilització, mitjançant connexions i abocaments d’aigües residuals, del servei públic
de sanejament, que comprèn la xarxa comarcal de sanejament que gestiona el Consell
Comarcal per delegació dels ajuntaments. El text íntegre del reglament es troba
publicat en el BOPT núm. 113 de data 16 de maig de 2015
El Reglament preveu que les autoritzacions contingudes les atorga l'ens gestor, sense
especificar quin òrgan té atribuïda la competència.
L’article 14.2.q) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de l’organització comarcal del Catalunya disposa que correspon al
Ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que
la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.
Correspondria, per tant, al Ple atorgar les autoritzacions previstes en el Reglament
comarcal d’abocament d’aigües residuals.
L’article 13.1.h) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de l’organització comarcal del Catalunya disposa que correspon a la
presidència del Consell exercir les competències que li atribueixen les lleis o les que
expressament li delega el ple del consell.
Atès que el Plenari pot delegar atribucions en la Presidència, s’ha considerat més
operatiu que la resolució d’aquests expedients es facin a traves d’aquest òrgan, per
resultar més àgil i no endarrerir els tràmits a les empreses interessades en obtenir les
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autoritzacions, pel que es podran obtenir de forma gairebé immediata, sense haver
d’esperar a la sessió del ple o de la Comissió de Govern.
Aquesta delegació ja fou acordada pel Ple del Consell Comarcal en la sessió de data
23 d’octubre de 2013.
El Ple del Consell ha conegut la proposta de la Presidència i amb el vot favorable dels
11 representants del grup comarcal d’ERC, dels 2 representants del grup comarcal de
Movem Terres de l’Ebre, els 3 representants del grup del PSC-CP, el representant
de Ciutadans i amb l’abstenció dels 8 representants del grup comarcal de JuntsxCat,
adopta els següents ACORDS:
Primer- Mantenir la delegació en la Presidència del Consell Comarcal de la facultat
per resoldre els expedients tramitats per raó de les competències comarcals que recull
el "Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals", tot tenint en compte l’informe
tècnic previ que tindrà el caràcter de vinculant. L’autorització corresponent s’atorgarà
per resolució de Presidència i se li donaran els tràmits administratius corresponents
per a la seva efectivitat.

Segon- Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, de la forma corresponent per a
la seva efectivitat
PUNT 5è.- Proposta de fixació del règim de dedicació i de les indemnitzacions
als membres del Consell Comarcal . Expedient 1280/2019.
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la
corporació i els membres que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació dels quan formin part, en la quantia determinada pel ple d’aquesta.
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, dels 3 representants del grup del PSC-CP, i del representant de Ciutadans,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Establir que, amb efectes des del 22 de juliol de 2019, el senyor XAVIER
FAURA SANMARTIN, President d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb
dedicació parcial del 75 % de jornada i percebent l’import de 46.125,10 € bruts anuals.
Segon. Establir que, amb efectes des del 22 de juliol de 2019, el senyor DAVID POY
MARTÍNEZ, exercirà el seu càrrec de conseller comarcal responsable de les àrees
d’ensenyament i joventut, amb dedicació parcial del 50 % de jornada i percebent
l’import de 15.375,50 € bruts anuals.
Tercer. Les retribucions establertes en els acords primer i segon es percebran en
catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
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corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i el consellers seran donats
d’alta al règim general de la Seguretat Social.
Quart. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, amb
efectes a partir del dia 1 d’agost de 2019, per assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats que es detallen tot seguit:

Ple
Comissió de Govern
Consell de Presidència
Junta de Portaveus
Comissió Especial de Comptes
i Comissions informatives

175,00 € per sessió
300,00 € per sessió
250,00 € per sessió
100,00 € per sessió
75,00 € per sessió

Màxim 4 sessions al trimestre
Màxim 4 sessions al trimestre
Màxim 4 sessions al trimestre
Màxim 4 sessions al trimestre
Màxim 6 sessions al trimestre

Cinquè. L’efectivitat d’aquests acords resta condicionada a l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre els compromisos econòmics adquirits.
Sisè. Modificar el contingut de la base 32 de les bases d’execució del pressupost de
l’exercici 2019 adoptant-la als nous imports acordats i donar-li la tramitació corresponent
per a la seva efectivitat.
Setè. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i donar-li la publicitat
corresponent
PUNT 6è.- Proposta de nomenament del càrrec de la gerència del Consell
Comarcal. Expedient 1282/2019.
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
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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.
Fent ús de les facultats que m’atorga l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, al Ple del
Consell proposo que adopti 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.

PUNT 7è.- Proposta de modificació de plantilla comarcal i 6è expedient de
modificació de crèdits del pressupost de l’exe4rcici 2019. Expedient 1286/2019.
La renovació de la Corporació comarcal ha donat lloc a l’elaboració d’una nova
estructura operativa en l’àmbit de la comunicació corporativa.
Actualment la figura del responsable de la comunicació de la corporació estava
vinculada amb un contracte laboral temporal. Aquesta presidència, entenent que el
marc normatiu actual ho permet, i tenint en compte l’habitual relació que s’estableix
entre els òrgans de govern i els responsables de la comunicació, considera que
aquesta tasca s’ha de desenvolupar a través d’un cap de premsa que tingui la
consideració de personal eventual i estigui directament vinculat al mandat de la
presidència que el nomena.
Per tant, es necessari reorganitzar, des del punt de vista pressupostari i de plantilla,
aquesta nova figura,
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El Ple del Consell ha conegut la proposta de la Presidència i amb el vot favorable dels
11 representants del grup comarcal d’ERC, dels 3 representants del grup del PSC-CP 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, i del representant de Ciutadans,
adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació la plantilla de personal d’aquest Consell
Comarcal per a l’exercici 2019, amb la inclusió del següent lloc de treball:
D) PERSONAL EVENTUAL
NÚM.
PLACES
1

GRUP

DENOMINACIÓ

TITULACIO

A2

Cap de premsa

Licenciatura/Diplomatura

NIVELL

VACANTS

22

1

Segon. Aprovar inicialment el 6è expedient de modificació de crèdits
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

2019-912-11000

Retribucions bàsiques cap de premsa

4.577,19

2019-912-11001

Retribucions complementàries cap de premsa

4.048,38

2019-912-1600

Seguretat social cap de premsa

Euros

TOTAL DESPESES

2.824,88
11.450,45

Aquesta modificació es finança amb càrrec a una transferència de crèdit en els
següents termes:
Transferències en disminució
Aplicació
Pressupostària
2019-491-13100

Descripció

Euros

Personal temporal soc. informació

11.450,45
TOTAL DISMINUCIONS

Tercer. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s'haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per
resoldre-les.

PUNT 8è.- Donar compte de la constitució dels grups polítics comarcals i els
seus portaveus. Expedient 1281/2019.
L’article 25 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, aprovat
pel Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa que de la composició dels grups
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polítics i dels seus integrants i portaveus, el President en donarà compte en la primera
sessió que celebri després de transcorreguts el termini dels cinc dies hàbils posteriors a
la data de constitució de la Corporació atorgat per l’article 24 del decret per a la
comunicació de la composició i denominació dels grups.
Els representants de les diferents formacions polítiques presents en aquesta Corporació
han comunicat a aquesta presidència la seva composició i nomenaments, per la qual
cosa, RESOLC:
Primer- Assabentar al plenari del Consell Comarcal del Baix Ebre que s’han constituït
els següents grups polítics i dels seus portaveus:

Grup Polític Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya
Portaveu: Sra. Laura Fabra Verge
Suplent 1: Sra. Rosalia Pegueroles Gisbert
Suplent 2: Sr. Simon Falcó Moreso
Grup Polític Comarcal de Junts per Catalunya
Portaveu: Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Suplent 1: Sr. Xavier Royo Franch
Suplent 2: Sr. Andreu Curto Castells
Grup Polític Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
Portaveu: Sr. Enric Roig Montagut
Suplent 1: Sra. Mercè Pedret Ramos
Suplent 2: Sra. Maria Jesus Casals Vilaubi
Grup Polític Conseller Comarcal MOVEM TERRES DE L’EBRE
Portaveu: Sr. Jordi Jordan Farnós
Suplent: David Poy Martínez
Conseller Comarcal del Partit Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Portaveu: Sr. Sebastià Castañeda Ramos

PUNT 9è.- Coneixement de la resolució del president referent al nomenament de
vicepresidents. Expedient 1283/2019.
Vist l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
sobre l’organització comarcal de Catalunya preveu que el president ha de nomenar
entre els consellers comarcals un vicepresidents o més, que l’han de substituir per
ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment i als quals podrà
delegar l’exercici de les seves atribucions, i que, el mateix contingut determina l’article
143 del Reglament Orgànic Comarcal.
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D’acord amb les atribucions conferides pels articles esmentats, RESOLC:
Primer- Nomenar els següents vicepresidències del Consell Comarcal del Baix Ebre:
Vicepresident 1: IVAN GARCIA MAIGI
Vicepresident 2: JORDI JORDAN FARNÓS
Vicepresident 3: JORDI GASENI BLANC
Vicepresident 4: MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
Vicepresident 5: ROGER AVINYÓ MARTI
Vicepresident 6: ROSALIA PEGUEROLES GISBERT

Segon- Aquestes vicepresidències, per l’ordre establert, substituiran el president en
els casos de vacant, absència o impediment, i en aquest cas exerciran les atribucions
que li confereixen al president les disposicions vigents, mitjançant les oportunes
resolucions.
Tercer- Notificar personalment la present resolució a les conselleres i consellers
designats. E es considerarà que accepten tàcitament, llevat manifestació expressa.
Quart- Remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la
seva publicació, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis del Consell
Comarcal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura i
donar compte al Ple del Consell en la primera sessió que celebri.

PUNT 10è.- Coneixement de la resolució del president referent a la designació de
membres de la comissió de govern. Expedient 1288/2019.
L’article 75 del vigent Reglament Orgànic Comarcal disposa que és atribució del
president tant la determinació del nombre de membres de la Comissió de Govern, com
el nomenament dels seus components. Aquestes decisions les prendrà el president
mitjançant decret, que serà comunicat en el següent ple ordinari.
L’article 76 del mateix text, disposa que el nombre de membres de la Comissió de
Govern no podrà excedir d’un terç del nombre total de consellers de dret del Consell
Comarcal, desestimant-ne les fraccions. En aquest nombre màxim de membres
s’afegirà el president i el gerent, que formarà part en tot cas de la Comissió de Govern
amb veu i vot.
Atès que l’article 78 del Reglament Orgànic Comarcal disposa que el president podrà
destituir i nomenar membres de la Comissió de Govern en qualsevol moment, sense
més requeriment que comunicar-ho formalment a l’afectat i que els decrets de
cessament i nomenament de membres de la Comissió de Govern tindran efectes des
del dia següent a la seva comunicació a l’interessat, havent de ser comunicats tant a la
Comissió de Govern com al ple en la seva primera sessió ordinària.
Vistos aquests articles, RESOLC:
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Primer- Nomenar les següents conselleres i els següents consellers com a membres
de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre:
IVAN GARCIA MAIGI
JORDI JORDAN FARNÓS
JORDI GASENI BLANC
MARIA CINTA LLAÓ LLAÓ
ROGER AVINYÓ MARTI
ROSALIA PEGUEROLES GISBERT
Segon- Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne compte a la Comissió de
Govern i al ple en la seva primera sessió i publicar-la en el Butlletí Oficial de la
Província.

PUNT 11è.- Coneixement de la resolució del president referent a la designació de
membres del Consell de Presidència. Expedient 1289/2019.
El Ple del Consell, en la sessió de data 11 d’agost de 2003, ha aprovat crear un òrgan
col·legiat complementari denominat “Consell de Presidència”, amb la funció de prestar
assistència al President i responent al principi d’eficàcia en la gestió comarcal.
L’acord plenari estableix que la composició del Consell de Presidència serà: el/la
President/a del Consell Comarcal; de 3 a 5 membres nomenats pel propi President
entre els consellers/res comarcals; el/la gerent comarcal i el/la secretari/ària del
Consell Comarcal que assistirà a les sessions amb funcions d’assessorament legal i
per tal d’aixecar l’acta corresponent.
El ple del Consell, en sessió de data 27 de juliol de 2007, va acordar modificar la
composició i establir-la en de 3 a 8 membres nomenats pel propi President entre els
consellers/res comarcals
Per donar compliment a aquest acord plenari, RESOLC:
Primer- Nomenar els següents consellers com a membres del consell de presidència:

JORDI FORNÉ RIBÉ
SIMÓN FALCÓ MORESO
JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA
VIRGINIA BORRÀS VICENTE
DAVID POY MARTINEZ
LAURA FABRA VERGE
Segon- Notificar el nomenament als membres i donar-ne compte al Ple en la propera
sessió que celebri.

12

PUNT 12è.- Coneixement de la resolució del president de delegació de la
presidència de les comissions informatives i altres representacions. Expedient
1276/2019.
L’article 18 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’organització comarcal de Catalunya, disposa que el ple del consell comarcal
determina el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de
consulta, i també el nombre dels seus membres. Es poden constituir també comissions
amb caràcter temporal per a tractar de qüestions específiques.
Disposa en l’apartat tercer, que les comissions són integrades pels membres que
designen els diferents grups polítics que formen part de la corporació. El nombre de
membres per grup ha d'ésser proporcional a la representativitat del grup en el consell
comarcal, o bé igual per a cada grup; en aquest últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de
vot ponderat.
L’article 124 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals,
aprovat pel Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa que són comissions
informatives permanents aquelles que es constitueixen amb caràcter general,
distribuint-se entre elles les matèries que ja de sotmetre’s al Ple. El seu nombre i
denominació inicials, així com qualsevol variació, es decidirà per acord adoptat pel Ple
a proposta del President, procurant, tant com sigui possible, que es corresponguin en
nombre i denominació amb les grans àrees en que s’estructuren els serveis
corporatius.
El Ple del Consell ha conegut la proposta de la Presidència i per unanimitat dels 22
membres presents a la sessió, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer- Crear les comissions informatives que es detallen seguidament i que es
corresponen amb els àmbits en que aquesta presidència té la intenció d’estructurar
l’organització i el funcionament dels serveis del Consell Comarcal:
Activació econòmica i esports
Ensenyament, joventut, cultura i turisme
Governació i Hisenda
Actuació sobre el territori
Gestió ambiental i sector primari
Serveis a les persones
Segon- Establir que la composició i el sistema de vot d’aquestes comissions serà la
següent:
En cada comissió informativa s’integraran 2 representants de cada grup polític
comarcal
El conseller comarcal representant de la formació política Ciutadans-partido de la
Ciudadania s’integrarà en totes les comissions informatives
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Per al funcionament de les comissions informatives s’utilitzarà el sistema de vot
ponderat; és a dir, el valor de les votacions emeses pels consellers de cada grup serà
unitària, independent del nombre d’assistents, i amb el mateix valor que la seva
representació plenària
Tercer- Aquestes comissions informatives es reuniran en sessió ordinària el dilluns
anterior al divendres de celebració de la sessió plenària ordinària. Es podran convocar
sessions extraordinàries fora d’aquests dies i horaris establert quan l’informe d’algun
assumpte així ho requereixi.
Quart- D’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament Orgànic Comarcal, els
portaveus dels diferents grups polítics comunicaran al president els representants
designats per formar part de les comissions informatives en el termini de quinze dies,
comptats a partir del dia següent a la data de l’acord de creació. Es podran designar
un o més substituts.

Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President
aixeca la sessió, sent 13:55 hores del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la
secretària accidental, estenc la present acta i en dono fe i la signo amb el vistiplau del
President
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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