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ACTA 10/2017 DEL PLE EXTRAORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
Sr. Enric Roig Montagut 
     
 
                                   
Consellers:  
Andreu Falcó, Daniel - Vicepresident primer 
Josep Felip Monclús Benet - Vicepresident segon 
Jose Emilio Bertomeu Río - Vicepresident tercer 
Cid Martí, Ferran - Vicepresident quart 
Mas Sabaté, Josep – Vicepresident cinquè 
Aviño Martí, Roger - Vicepresident sisè 
 
Adell Moragrega, Enric 
Brull Melich, Ramon (pren possessió al primer punt) 
Codorniu Suñer, Josep 
del Pino Homedes, Joaquin 
Espinach Pegueroles, Lluís 
Ferré Fandós, Alfredo 
Franch Arques, Kilian 
Gas Ferré, Francesc 
Gómez Comes, Joan Pere 
Jordan Farnós, Jordi 
Merlos Borrull, Roser (pren possessió al primer punt) 
Navarro Serra, Josep Antoni 
Puell García, Maria Teresa 
Segarra Piñana, Joan 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Royo, Rafel 
Zapater Alifonso, Elisabet  
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També és present a la sessió la interventora de fons, Sra. Maria Teresa Barberà Martí 
 
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 6 d’octubre de 2017, a seu del Consell Comarcal, es 
reuneixen sota la Presidència del Sr. Daniel Andreu Falcó, 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 de Presidència de data 4 d’octubre de 2017, sota el 
següent ordre del dia: 
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1r.  Presa de possessió de conselles del grup comarcal del PSC 
 
2n. Aprovació, si s’escau, del 8è. expedient de modificació de crèdits del pressupost de 
l’exercici 2017 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària accidental 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. 
 
PUNT 1r PUNT 2n- Presa de possessió dels nous consellers comarcals del grup del PSC. 
 

El president del Consell anuncia que la Junta Electoral Central  ha emès les credencials de 

consellers comarcals del Sr. Ramon Brull Melich i la Sra. Roser Merlos Borrull en substitució, 

per les renúncies anticipades, del les Sres. Teresa Forés Hernández i la Sra. Maria José 

Beltran Piñol.  

 

Seguidament passa a  prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució, d’acord amb 
l’article 108.8 de la Llei de Règim Electoral General, en relació amb el Reial Decret 707/1979, 
de 5 d’abril. 

 

El President pregunta: “Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de Conseller Comarcal amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia?”. 

 

El Sr. Ramon Brull Melich respon: “Prometo, per imperatiu legal“. 

La Sra. Roser Merlos Borrull respon: “ Prometo, per imperatiu legal”. 

 
Després de la promesa els nou consellers passen a ocupar el seu lloc. El President els hi dóna 
la benvinguda en nom de tota la corporació comarcal i se’ls hi fa lliurament de la insígnia de 
conseller comarcal. 
 
PUNT 2n- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data  28 de juliol de 
2017  
 
Atesa l'existència de despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent per a les que 
no existeix crèdit o el crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i 
no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos i atès que cal efectuar transferències de 
crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a aplicacions 
de despeses de diferent àrea de despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de 
personal. 
  
Considerant que la Presidència va emetre una memòria en la que s'hi especifica la modalitat 
de modificació del crèdit, el finançament de la operació i la seva justificació. 
  
Considerant els informes emesos sobre la proposta de Presidència 
  
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent 
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ACORD 
  
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2017 del pressupost 
en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdits, finançat amb càrrec nous 
ingressos i transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord amb el resum 
següent: 

 
 

Altes en aplicacions de despeses 
Crèdit extraordinari: 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Euros 

2017-161-62302 Projecte EDAR Aldover i Xerta 66.400,00 

2017-169-61300 Instal·lació punts recàrrega per a vehicles elèctrics 20.000,00 

2017-439-13100 Personal temporal PECT 2.100,00 

2017-439-16000 Seg. Soc. personal PECT 700,00 

 TOTAL DESPESES 89.200,00 

 
Altes en conceptes d’ingressos 

 

Concepte Descripció Euros 

2017-49000 Subv. PECT 2.800,00 

2017-75103 Subv. ICAEN punts recàrrega vehicles elèctrics 20.000,00 

2017-75102 Conveni ACA projecte EDAR Aldover i Xerta 66.400,00 

 TOTAL INGRESSOS 89.200,00 

 
 

Transferència entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa 

Altes en aplicacions de despeses: 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Import 

169 61300 Instal·lació punts recàrrega per a vehicles elèctrics 32.000,00 

439 13100 Personal temporal PECT 2.100,00 

439 16000 Seg. Soc. personal PECT 700,00 

  TOTAL DESPESES 34.800,00 

 
Baixes en aplicacions de despeses: 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Import 

170 22199 Serveis gestió salubritat pública 20.000,00 

433 63300 Inversions via verda i cicloturística 12.000,00 
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931 12000 Personal funcionari. Retrib. Bàsiques 2.800,00 

  TOTAL DESPESES 34.800,003
4.800,00 

 
 
 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, durant un termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'han presentat reclamacions; 
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
 
Un cop finalitzat l’aprovació del punt segon el Sr. Enric Roig, President del consell comarcal 
manifesta que en els darrers dies s’han viscut situacions convulses, acompanyades 
malauradament d’actes de violència i d’agressions policials desmesurades i 
desproporcionades cap a ciutadans i ciutadanes que pacíficament es trobaven concentrats. 
 
Afegeix que expressa la més enèrgica condemna a aquestes accions d’abús, ja que ningú 
vol que les actuacions judicials amb ús de la força pugui malmetre la convivència a 
Catalunya. Tots tenim l’obligació de mostrar dia a dia que la política és part de la solució, i 
no part del problema. Per això, és absolutament necessari el consens polític i el diàleg, 
perquè necessitem d’amplis acords per ser abordats amb garanties d’èxit que ens 
permetran sortir de la situació en que ara es troba Catalunya. 
 
Per últim respecte a aquest tema, fa una crida a la calma i a la serenor, i a defensar amb 
pau i convivència pacífica els legítims convenciments de cadascú. 
 
El Sr. Enric Roig afegeix també sobre la notícia de la mort del Sr. Subirats Piñana, membre 
de la comissió que va redactar l’Estatut de Catalunya de 1979, Magistrat del Tribunal de 
Comptes Europeu (1986-1994), fill predilecte de Tortosa a l’any (2002) i guardonat en la 
Creu de Sant Jordi l’any 2005. Va ser un referent en la política tortosina, lluitador dels 
valors de la llibertat, els valors de la democràcia i fou represàliat i condemnat a mort per la 
dictadura franquista. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la 
sessió, sent 14:00 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, 
 


