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ACTA 06/2020 DEL PLE EXTRAORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier      
      
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviño i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Casals Vilaubí, Maria Jesús 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep  
Galbe Mauri, Eladi  
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi 
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Jordan Farnós, Jordi 
Llaó i Llaó, Mª Cinta 
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos 
Tomàs Audí, Domingo 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

També són presents a la sessió: 

 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora. 

 
A Tortosa, sent les 08:30 hores del dia 31 d’agost de 2020, amb tots els seus 
membres a la comarca del Baix Ebre, 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 extraordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per 
Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de data 26 d’agost 
de 2020, sota el següent ordre del dia: 
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PUNT 1r.- Expedient 839/2020. Constitució de la Fundació Privada d'Estudis 
Internacionals Dertosa i aprovació dels estatuts. 
 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària 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.- Expedient 839/2020. Constitució de la Fundació Privada d'Estudis 
Internacionals Dertosa i aprovació dels estatuts. 
 
Tots els portaveus dels grups destaquen la importància d’aquest projecte per al 
territori i donen suport a la iniciativa. 
 
Un cop acabades totes les intervencions, els consellers i conselleres voten la proposta 
següent: 
 
L’Institut Dertosa (denominació actual de l’anterior anomenat Institut Joaquim Bau), 
des de fa un anys té en projecte la implantació del Batxillerat Internacional. 
 
El Batxillerat Internacional formà alumnes d’arreu del nostre territori, fet que 
representa un valor afegit en l’oferta formativa existent i reforça el capital humà del 
què disposaran les empreses de les Terres de l’Ebre. 
 
Actualment ja és necessari constituir la Fundació vinculada a aquests estudis, la qual 
fa possible la participació del teixit empresarial amb la voluntat d’internacionalitzar el 
nostre alumnat. 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha manifestat la seva voluntat de participar en 
aquest projecte que ha de ser, sense dubte, un impuls per al jovent de la comarca i un 
important factor formatiu. 
 
L’objecte de la Fundació Privada per a Estudis Internacionals DERTOSA és la 
implantació i finançament del batxillerat internacional al “Institut Dertosa” de la ciutat 
de Tortosa i la realització de tota mena d’activitats relacionades amb la formació i 
desenvolupament del jovent des d’una vessant internacional. 
 
Atès que la finalitat d’aquesta té interès general en l’àmbit educatiu i cultural, el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, tot i que no ho té definit específicament en el seu 
Programa d’Actuació Comarcal vigent, sí que actua en l’àmbit de l’ensenyament i del 
jovent i propugna la millora de l’espai educatiu dels jovent de la comarca. 
 
 
Per tot l’exposat, desprès de conèixer la proposta de Presidència, i amb unanimitat 
dels 24 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Que el Consell Comarcal del Baix Ebre s’integri a la Fundació Privada per a 
Estudis Internacional DERTOSA atès que la finalitat d’aquest té interès general en 
l’àmbit educatiu i cultural i el Consell Comarcal del Baix Ebre i participi en aquesta a 
través dels òrgans de govern que preveu la seva Carta Fundacional i/o en aquells 
altres que puguin acordar-se. 
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Segon. Aprovar els estatuts de la Fundació Privada per a Estudis Internacionals 
DERTOSA. 
 
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre estarà representat per la persona física 
que ostenti la Presidència i aquesta podrà delegat la seva representació en algun 
membre de la corporació quan així ho cregui oportú o sigui necessari. 
 
Quart. El Consell Comarcal del Baix Ebre aportarà a la Fundació Privada per a 
Estudis Internacional DERTOSA un total de 3.000 euros, els quals seran 
reemborsats en els anualitats 2020, 2021 i 2022, per un import de 1.000 € en 
cadascuna. 
 
Cinquè. Facultar el President per la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 08:40 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 


