ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA
DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
A la ciutat de Tortosa, en el saló d’actes del Consell Comarcal de Baix Ebre, al carrer
Barcelona, 152, essent les 19.00 hores del dia 15 de juliol de 2019, es reuneixen,
juntament amb la secretària del Consell Comarcal del Baix Ebre, Rosa Maria Solé
Arrufat, que certifica, els següents consellers proclamats membres del Consell
Comarcal del Baix Ebre per la Junta Electoral Provincial, en sessió de data 28 de juny
de 2019:
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
Faura Sanmartín, Xavier
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
Tots ells han lliurat anteriorment a la secretària les seves respectives credencials.
La secretaria llegeix la convocatòria per a la constitució del consell comarcal:
“L’article 22.1 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 consell
comarcal es constitueix en sessió pública a la capital de la comarca el primer dia hàbil
després de transcorreguts quinze dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de
proclamació dels membres electes.
Amb data 5 de juliol de 2019 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya l’Edicte de data 28 de juny de 2019 de la Junta Electoral Provincial de
Tarragona pel qual es fa pública la proclamació dels membres electes i suplents dels

consells comarcals de l’àmbit d’aquesta Junta, entre els quals consten el consellers del
Consell Comarcal del Baix Ebre.
Amb data 10 de juliol de 2019, la presidenta en funcions, Sra. Sandra Zaragoza Vallés,
ha dictat resolució convocant els membres electes del Consell Comarcal del Baix Ebre
proclamats per la Junta Electoral Provincial de Tarragona amb data 28 de juny de
2019, a la sessió de constitució de la Corporació que tindrà lloc el dilluns dia 15 de
juliol de 2019, a les 19.00 hores, a la sala de plens del Consell Comarcal del Baix
Ebre.”
1- FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Seguidament, la secretària dóna lectura a l’article 22.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya que
disposa que la sessió constitutiva, reunida per a elegir el president entre els membres
que la componen, és presidida per una mesa d'edat, integrada pel conseller de més
edat i pel de menys edat presents en l'acte, i hi actua com a secretari el de la
corporació comarcal..
Segons les dades lliurades pels consellers, correspon integrar la mesa d’edat al Sr.
Jordi Forné i Ribé com a conseller més jove i al Sr. Josep Antoni Navarro i Serra, com
a conseller de més edat qui passarà a presidir la mesa d’edat.
Tot seguit, passa a presidir la sessió el conseller de més edat: Sr. Joan Segarra
Piñana
Un cop constituïda la Mesa d’edat integrada pels consellers esmentats, juntament amb
el secretari, el president de la mesa declara oberta la sessió a les 12.15 hores.
2- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS
La secretària llegeix, en català, la part necessària per a aquest acte del certificat de la
Junta Electoral Provincial de Tarragona que diu:
Raquel Aunós Gómez, Secretària de la Junta Electoral Provincial de Tarragona,
CERTIFICO: Que, d’acord amb el que disposa l’article 21.3 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 i l’article 1 del Decret 76/2019, de 22 de març, sobre l’elecció
dels membres dels consells comarcals, aquesta Junta Electoral Provincial de
Tarragona ha proclamat els membres del consell comarcal del Baix Ebre següents:
BAIX EBRE (25 escons)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) (11
escons)
Consellers electes

Aviño i Martí, Roger
Borràs i Vicente, Virginia
Fabra i Verge, Laura
Falcó i Moreso, Simón
Faura i Sanmartí, Xavier
Forné i Ribé, Jordi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Navarro i Serra, Josep Antoni
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Junts (JUNTS) (8 escons)
Consellers electes
Arasa Pascual, Francesc
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Curto Castells, Andreu
Gómez Comes, Joan Pere
Royo Franch, Xavier
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Zaragoza Vallés, Sandra
Candidatura de Progrés (CP) (3 escons)
Consellers electes
Casals Vilaubí, Maria
Pedret Ramos, Mercè
Roig Montagut, Enric
En Comú Guanyem (ECG) (2 escons)
Consellers electes
Jordan Farnós, Jordi
Poy Martínez, David
Ciutadans – Partido de la Ciudadania (Cs) (1 escó)
Conseller electe

Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
La Mesa comprova les credencials dels consellers proclamats, totes les quals són al
damunt de la taula.
3- JURAMENT O PROMESA DELS CONSELLERS
El president de la mesa anuncia seguidament que els consellers proclamats han de
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.
Els següents consellers juren o prometen el càrrec:
Arasa Pascual, Francesc

Aviño i Martí, Roger

Borràs i Vicente, Virginia
Caballé Pallarés, Joan
Antonio
Casals Vilaubí, Maria
Castañeda Ramos,
Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu

Fabra i Verge, Laura

Falcó i Moreso, Simón

Sí, prometo per imperatiu legal
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per imperatiu legal
Sí, prometo
Sí, juro
Sí, prometo per imperatiu legal
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.

Faura i Sanmartí, Xavier

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

Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per imperatiu legal
Sí, prometo per imperatiu legal
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo per imperatiu legal, Per no tindre més deures
sense drets ni cap dret sense deures, per un compromís
amb la democràcia, per defensar convertir el Consell
Comarcal en una administració més propera, un
ajuntament d'ajuntaments, que treballi per tots els
ajuntaments per igual i que no sigui una plataforma
d'ascens polític dels seus membres ni tampoc sigui
l'extensió de frustacions o pactes polítics que s'hagin

Pegueroles i Gisbert,
Rosalia
Poy Martínez, David
Roig Montagut, Enric
Royo Franch, Xavier
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Zaragoza Vallés, Sandra

produït en els ajuntaments.
Sí, prometo per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment
justa,
econòmicament
prospera
i
territorialment equilibrada.
Sí, prometo
Sí, juro
Sí, prometo per imperatiu legal
Sí, prometo per imperatiu legal
Sí, prometo per imperatiu legal
Sí, prometo per imperatiu legal

4- DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Un cop complides les formalitats precedents, la Mesa declara constituït el Consell
Comarcal del Baix Ebre
5-

ELECCIÓ DE PRESIDENT

Seguidament, el president de la Mesa anuncia que es procedeix a l’elecció del
president del Consell Comarcal i pregunta qui presenta la seva candidatura.
El Sr. Xavier Faura Sanmartín, presenta la seva candidatura
La votació es fa en una papereta secreta introduïda en un sobre i dipositada en una
urna.
La secretària crida un a un els senyors consellers, excepte els que componen la Mesa,
i lliuren la seva papereta als senyors president qui la diposita en la urna. Finalment
emeten el seu vot els components de la Mesa per ordre invers a la seva edat.
Acabada la votació la Mesa procedeix al recompte dels vots, el qual dóna el següent
resultat:
Vots emesos: 13
Vots en blanc: 12
Vots nuls: 0
Sr. Xavier Faura Sanmartín: 13 vots
Vots blancs: 12 vots

Per raó d’aquest resultat i atès que el Sr. Xavier Faura Sanmartín ha obtingut 13 vots,
que representen la majoria absoluta sobre els 25 membres que de dret componen la
corporació, es proclama president del Consell Comarcal del Baix Ebre el Sr. Xavier
Faura Sanmartín.
6- JURAMENT O PROMESA DEL PRESIDENT I PRESA DE POSSESSIÓ
Seguidament el president de la Mesa proposa al Sr. Xavier Faura Sanmartín si
accepta el càrrec i aquest respon afirmativament i el President de la Mesa d’Edat li
pregunta:
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de President del Consell Comarcal del Baix Ebre amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia
Respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal
El Sr. Xavier Faura Sanmartín pren
presidència.

possessió del càrrec i passa a ocupar la

En aquests moments, el President fa una primera intervenció en la qual manifesta:
Senyores conselleres, senyors consellers, un cop he pres possessió com a President
del Consell Comarcal del Baix Ebre em correspon donar-los la benvinguda a aquesta
nova corporació i procediré a imposar-vos el senyal del Consell Comarcal
La secretària els crida per ordre alfabètic les senyores conselleres i els senyors
consellers els quals reben de mans del President el distintiu del Consell Comarcal del
Baix Ebre.

7- POSADA DE MANIFEST DE L’ACTA D’ARQUEIG I L’INVENTARI
Tot seguit, d’ordre de la presidència, la interventora present i la secretària manifesta
que en compliment de que es disposa a l’article 36 del Reglament d’Organització i
Funcionament dels ens locals es posa de manifest i resta a disposició del nou consell
comarcal, preparats i actualitzats, els justificants de l’existència en metàl·lic i valors
propis de la corporació dipositats a la caixa comarcal i en entitats bancàries, així com
l’inventari del patrimoni.
8- EXPLICACIÓ DEL VOTS DELS CANDIDATS
El President dóna la paraula als representants de cada una de les formacions
polítiques representades, per si desitgen explicar el sentit del seu vot.
En aquest punt intervé en primer lloc el Sr. Francisco Sebastián Castañeda
Ramos, en representació de la formació política Ciutadans, que primer que tot agraeix

als regidors del seu partit a la comarca per haver delegat amb ell la funció de conseller
comarcal a la comarca del Baix Ebre. Afegeix el Sr. Casteñeda que farà una oposició
en favor a les Terres de l’Ebre així com dels seus habitants, i no una oposició en
contra de ningú.
Seguidament intervé el Sr. Jordi Jordan Farnós, en representació dels consellers
de la formació política d’en Comú Podem inicia la seva intervenció felicitant al nou
president del consell comarcal i a tots els consellers i conselleres tant del govern com
de l’oposició desitjant-los els màxims d’encerts pel bé de la nostra comarca.
En primer lloc, en nom de Movem TE, deixin felicitar-los en nom del nostre grup a tots per
la presa de possessió del seu càrrec, tant al president com a tots els consellers i
conselleres. Una vegada més, a l’inici del mandat, ens trobem aquí per constituir el
consell comarcal del Baix Ebre, una institució al servei de la comarca, que ens ha de
servir per impulsar més i millors polítiques de desenvolupament econòmic i social,
totalment necessàries, per al benefici i progrés de les 12 poblacions que la conformen.
En aquest sentit, des de Movem Terres de l’Ebre, som conscients que el Baix Ebre
continua liderant els índex de pobresa per renda per càpita i les taxes d’atur ,de les més
altes del país. I a mes a mes tot això en un procés de despoblament, amb una
desgarradora pèrdua demogràfica que s’ha incrementat en els darrers anys. En el conjunt
,les 4 comarques ebrenques, hem perdut 12.000 habitants en la darrera dècada.
El fenomen de la globalització econòmica, que acumula grans capitals, deslocalitza
empreses, beneficia les grans ciutats i territoris com el nostre, eminent rurals, en son els
grans perjudicats. És per això que des del consell comarcal hem de treballar
conjuntament amb totes les administracions, ajuntaments, Diputació, Generalitat i Estat
per capgirar i revertir este fenomen de despoblament si realment volem que el nostre
territori tingui futur. I ho hem de fer des de la planificació estratègica i el màxim consens
possible.
En aquest sentit, pensem que cal buscar i trobar sinèrgies, més enllà dels colors polítics, i
anar tots a una perquè el nostre territori mereix que ens posem d’acord i busquem tot allò
que ens uneix més enllà del que ens separa. Com fa 4 anys, la primera vegada que el
nostre partit accedia en aquesta institució, des de Movem TE també volem recordar que
el nostre plantejament de divisió territorial hauria de superar els consells comarcals, pel
que fa a la representativitat política, i fer que aquests tinguin la mateixa funció tècnica i de
suport als municipis que té avui dia però delegant i modificant la seua funció política en
un àmbit més gran, les vegueries, que ens permetria a les Terres de l’Ebre a poder aplicar
polítiques més ambicioses i de cohesió territorial que les que tenim actualment.. Sabem
que això ara per ara és complicat pq depèn de molts factors, però també ho recordem
perquè qualsevol camí inicial en aquesta línia, com la Mancomuniat de les Terres de
l’Ebre, que es vulgui iniciar tindrà el nostre suport i recolzament.
Dit això també és evident que en aquest mandat el nostre grup tindrà més protagonisme
en la governança del consell atès que hem arribat amb un acord amb ERC. Ho hem fet

perquè considerem que després de tants d’anys de governs amb presència de la vella
Convergència i després els seus substituts, tret d’un breu parèntesi, calia iniciar una nova
etapa de canvi que marqui una regeneració democràtica a l’ens. Una nova etapa de canvi
basada en els valors de progrés, republicans, transparència i municipalisme que
compartim amb ERC. Des de Movem ens hagués agradat que s’hagués pogut sumar
alguna altra força política com el PSC, tal i com ha passat a la TERRA ALTA i altres
ajuntaments del país, però el soci majoritari s’ha negat. Tanmateix, per part nostra, la
porta sempre estarà oberta a partir d’acords i polítiques concretes. I igualment a la resta
de grups polítics del consell, JXC i C’s els hi diem que des de Movem oferim la mà
estesa en tot allò que necessitin tant per a les poblacions que representen així com el dia
a dia de la governança de la comarca.
Certament, Movem TE ens hem convertit en la tercera força més votada del Baix Ebre tot
i haver-nos presentat només a 3 poblacions: Tortosa, Roquetes i L’Ametlla de Mar i
aquests bons resultats, ens encoratgen a treballar també per la nostra comarca amb
força, il·lusió i determinació. Tenim molts de reptes per tirar endavant i fer possible que el
Baix Ebre esdevingui un referent de desenvolupament i de progrés al país. Treballarem
fort per fer-ho possible, esperem i desitgem amb la complicitat i la responsabilitat de la
resta de forces de la corporació, tant les del govern com de l’oposició. A tots i totes, molts
encerts en aquest nou mandat que iniciem, encerts que de ben segur, si es produeixen
seran per al bé comú de tot el Baix Ebre. Moltes gràcies.
Intervé seguidament la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, en representació dels
consellers de la formació política Junts, felicita primer que tot al nou president i li
desitja molts d’èxits i encerts tan a n’ell com als membres del seu govern.
Afegeix la Sra. Zaragoza que fins ara han governat de la mà amb el partit majoritari del
govern però que ara no ha estat possible una entesa per seguir governar junts.
Agraeix al personal de la casa pel seu treball en favor d’aquesta institució i li diu al nou
govern que juntament amb el personal puguin treballar en favor del benefici de tot el
territori.
Afegeix que el seu govern ha fet moltes coses pel territori en tots els àmbits que tenim
competències, com potser el turisme, en activació econòmica, en serveis socials, etc.
Pren la paraula seguidament el Sr. Enric Roig Montagut en representació dels
consellers de la formació política Candidatura de Progrés, El grup comarcal del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, volem expressar en primer lloc, el
reconeixement al veredicte democràtic expressat a les urnes el passat 26 de maig i, en
conseqüència, l'elecció en aquesta sessió com a president del Consell Comarcal del Baix
Ebre a vostè Sr. Javier Faura i us felicitem per aquest fet, expressant-li la nostra voluntat
d’arribar a tenir una relació fluïda, basada en el debat, discrepant però legítim, el diàleg i
el consens en tots aquells temes d’interès per als habitants de la comarca del Baix Ebre.

En segon lloc, felicitar a les conselleres i consellers que avui prenen possessió del seu
càrrec de servidors públics.
També voldria aprofitar aquestes primeres paraules per enviar una fraternal salutació a
tots els càrrecs electes de la comarca, als alcaldes i alcaldesses i als regidors i regidores
dels Ajuntaments de la comarca que cada dia treballen per la millora dels nostres
municipis.
Finalment voldria saludar a tots els treballadors i col·laboradors del Consell Comarcal, i
dir-los que podran comptar amb la nostra dedicació i servei, tal i com han pogut comptar
amb els anteriors grups comarcals socialistes.
I no voldria deixar de mostrar el nostre suport i solidaritat amb els afectats pel recent
incendi de la Ribera d’Ebre. Tot l’escalf i ànims per a ells i també l’agraïment a tots i totes,
els voluntaris i cossos i forces de seguretat de totes les administracions que han lluitat i
treballat per tal d’aturar aquesta desgràcia.
Ara toca que des de totes les administracions treballem per donar una solució, que no
pal·liarà tota la pèrdua natural, emocional i material, però si que podrà ajudar a recuperar
tot lo perdut i obrir un camí d’esperança per a la Ribera d’Ebre i per a les nostres terres.
Encetem avui un nou mandat encara marcat per un cert desencís i desafecció de la
ciutadania envers la política. Les coses estan canviant i el conjunt d’esdeveniments que
estan sacsejant la nostra societat en els últims anys, la crisi econòmica, els problemes
socials i territorials no ens deixen marge per a cap altra mena d’interpretació: la
ciutadania ens demana un compromís de tots i totes per solucionar els seus problemes.
Tenim el repte de no defraudar a la ciutadania i treballar conjuntament per solucionar els
problemes reals del seu dia a dia. I ho hem de fer entre tots, a través del debat, del diàleg
i de la discrepància sana i legítima que ens porta a cadascú a defensar els nostres
posicionaments, defugint de la crispació, que no fa altra cosa que fomentar aquesta
desafecció de la ciutadania envers la classe política.
Malauradament la realitat social i econòmica dels nostres municipis està afectada
greument per la crisi econòmica. I no podrem combatre aquesta situació promovent
polítiques en una única direcció. Tothom fa falta i és necessari, hem de treballar tots
junts, no sobra ningú.
Per això desitgem que aquesta nova etapa també sigui de consens polític, perquè això és
el que ens exigeixen el conjunt de ciutadans i ciutadanes en aquests moments difícils. És
evident que hi ha un majoria política al govern, però és també evident que la realitat
social i econòmica del Baix Ebre necessita d’amplis acords per ser abordats amb
garanties d’èxit.

Acords entre les forces polítiques de la comarca, acords entre les institucions públiques
que hi tenen a dir i a fer i grans acords entre els Ajuntaments de la comarca. No és el
moment d'individualismes. Ens hi juguem el futur del conjunt de ciutadans del Baix Ebre.
Les conselleres i els consellers que formem part d'aquest nou Consell tenim l’obligació de
mostrar dia a dia que la política és part de la solució, i no part del problema.
A tots els ciutadans que estan seguint aquesta sessió de constitució volem dir-los que
dedicarem tots els nostres esforços a que aquest nou mandat del Consell Comarcal sigui
profitós pels municipis, pels seus ajuntaments, pels seus càrrecs electes i, per
descomptat, pels ciutadans i ciutadanes de tot el Baix Ebre: de l'Aldea, d'Aldover,
d'Alfara, de La Cala, de l'Ampolla, de Benifallet, de Camarles i els seus lligallos, de
Deltebre, de Paüls, del Perelló, de Roquetes, de Tivenys, de Xerta i de Tortosa i els seus
pobles i EMD's.
Ara novament tenim la determinació, capacitat i il·lusió per fer-ho. Som solvents, tenim
vocació i capacitat de govern. Perquè estem convençuts que fer oposició no és només un
títol, és treballar, fiscalitzar i actuar en tot allò que sigui necessari per a que la comarca
avanci.
Per això exercirem una oposició contundent i propositiva, exercirem el legítim control a
l'acció de govern amb un relat de lleialtat institucional que propiciï la convivència des de
les diferents posicions i sensibilitats.
No esmerçarem esforços per trobar el consens i donar suport a allò que sigui positiu per a
la comarca, però tampoc creuarem certes línies roges.
Les nostres línies roges són el benestar de les persones i el dia a dia de la nostra
comarca, centrant la nostra acció política en els seus habitants i sempre per damunt dels
interessos del partit.
Les nostres línies roges són els nostres valors. Un valors i uns principis que els i les
socialistes hem defensat durant més de cent quaranta anys. Uns valors i uns principis
que dia a dia, any a any, fan que treballem per una comarca millor, per uns pobles
d’iguals, per la llibertat i per la justícia. Perquè, senyores i senyors, "els valors i els
principis es porten al cor per morir per ells, i no a la boca per viure d’ells".
Les nostres línies roges són l’honestedat i la responsabilitat al servei dels ciutadans, que
és l’únic sentit que té l’acció política.
El Baix Ebre és un territori que s’ha construït gràcies a l’esforç i el treball dels nostres
avantpassats. Les seves mans, la seva suor, el seu esforç i la seva solidaritat van servir
per a que les noves generacions poguéssim fruir avui de la llibertat, la pau i el
desenvolupament.

La nostra, és una història de lluita contra les adversitats. De superació. És una història
d'esforç col·lectiu, en la que el treball de tots i totes ha servit per aixecar el nostre territori.
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya estem convençuts que aquests són els
ciments per afrontar els reptes del Baix Ebre del futur.
Sense dubte els nostres reptes són combatre el despoblament dels nostres pobles, la
preservació dels nostres espais natural i fer-lo compatible i assegurar el creixement
econòmic, la industrialització i la creació d’ocupació, fent especial atenció als nostres
joves per a que tinguin futur als nostres pobles i ciutats i el pacte contra la violència de
gènere, i més després dels fets ocorreguts recentment a la nostra comarca.
Aquesta ha de ser la dura tasca que des d’avui ens espera i estic convençut que amb
gran il·lusió i esforç la portarem a bon terme, des de l’oposició, tots junts i amb treball,
treball i més treball.
La comarca del Baix Ebre l’hem de construir tots junts, arribant a acords i consensos
sobre les prioritats locals, més enllà de sigles i ideologies.
Nosaltres així ho seguirem fent, continuarem treballant dia a dia per la nostra comarca i
per la seva convivència. Perquè som el partit de la convivència, perquè només des del
respecte, des de la generositat i des del reconeixement mutu i igualitari, podrem treballar
per una societat més justa i més solidària.
Els i les socialistes som els de la mà estesa, el diàleg, la negociació i el pacte. Per això el
Baix Ebre i els seus habitants ens tindran sempre al seu costat per recolzar tot allò que
sigui un veritable projecte de comarca. Però avisem que els socialistes som gent seriosa,
ferma i compromesa amb els nostres principis, i que ens mantindrem sempre en les
nostres conviccions i valors i, com he dit abans, no creuarem certes línies roges.
Treballarem en tots aquells àmbits i projectes que ens permetin seguir avançant com a
pobles i com a comarca, pensant sobretot amb les persones i amb una clara voluntat de
servei.
Senyor President, senyores conselleres, senyors consellers, senyores i senyors, els i les
socialistes no renunciem a la nostra comarca i els seus pobles i, més enllà de les
diferències ideològiques, anem tots junts a treballar pel Baix Ebre.
Moltes gràcies.
Finalment pren la paraula el President del Consell Comarcal per adreçar-se als
assistents amb les següents paraules:

Benvolgudes conselleres i consellers, alcaldes, regidors, directors territorials, diputats al
parlament, diputat provincial, autoritats, senyores, senyors, amigues i amics, molt bona
tarda a tothom.
Vull començar aquesta intervenció donant el meu sincer agraïment a tots els consellers i
conselleres que m’han donat la seva confiança per l’exercici del càrrec de President del
Consell Comarcal del Baix Ebre pels pròxims quatre anys, que avui tot just encetem.
Aquesta elecció és el fruit d’un pacte entre Movem Terres de l’Ebre i ERC, que ha estat
possible per la generositat de les dues forces polítiques que l’integrem, i en aquest sentit
el meu reconeixement per l’altura de mires que en el marc de les negociacions han tingut
tant el conseller i proper vicepresident de la Corporació, el Sr. Jordi Jordan, i el company i
actual diputat provincial el Sr. Enric Adell.
Voldria també agrair el to i els aspectes crítics, però constructius, de les intervencions
dels grups polítics que s’hi han oposat, estic segur que entre tots, govern i oposició, farem
una bona tasca al servei de la ciutadania durant els quatre anys vinents.
Tant a uns com als altres, voldria dir-los que dedicaré tots els meus esforços per a que
aquest nou mandat del Consell Comarcal sigui profitós per aquesta Corporació, pels
municipis del Baix Ebre, i per descomptat per als ciutadans d’aquesta comarca, posant al
servei de la comunitat la meva experiència, però sobretot la meua il·lusió.
Des d’aquí vull saludar a tots els càrrecs electes municipals, alcaldesses i alcaldes,
regidores i regidors del Baix Ebre, que cada dia treballen en benefici de la gent del seu
poble o ciutat, per als quals el Consell Comarcal i, en concret la porta del despatx del seu
President, sempre estarà oberta, per treballar i col·laborar en tots els aspectes i matèries
propis del nostre àmbit competencial.
Vull tenir també unes paraules per les treballadores i treballadors d’aquesta Corporació,
dels que en tinc constància de la seva dedicació i professionalitat. En el transcurs
d’aquestes setmanes tinc intenció de saludar-los a tots personalment i reunir-me amb
elles i amb ells, per tal d’escoltar els seus suggeriments, propostes i inquietuds.
En aquest mandat comença una nova etapa, que respon als resultats electorals del
passat 26 de maig al Baix Ebre, on ERC ha estat la força majoritària, el que ha fet que
ens corresponguin 11 dels 25 Consellers, i si bé no és el primer cop que tenim la
Presidència del Consell, ja que en dos ocasions anteriors li ha correspòs al company Dani
Andreu, sí que és la primera ocasió en què un President d’ERC coincideix amb el fet de
que la majoria dels consellers són d’ERC, ja que estem gairebé al límit de la majoria
absoluta.

Aprofitarem aquesta circumstància per fer les polítiques necessàries per desenvolupar el
nostre programa electoral, però en tot cas sense oblidar l’acord de govern formalitzat amb
Movem Terres de l’Ebre i per tant duent a terme totes les actuacions polítiques que han
resultat de la coincidència programàtica entre les dues forces.
Un acord de govern que inclou un seguit d’objectius per dur a terme per aquesta
Corporació durant el mandat 2019 – 2023, que us detallaré breument:
1. El compromís d’unitat d’acció entre les dues forces polítiques, en totes les qüestions
d’interès comarcal.
2. Contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la comarca,
atenent la seua diversitat i incorporant les seues opinions.
3. Canviar la manera de fer política, que ha d’estar fonamentada amb el diàleg, on la
transparència i la participació han de ser els principals pilars de l’acció de govern.
4. Fer polítiques socials per contribuir a l’equitat i la justícia social, ja que un dels
principals àmbits competencials del Consell Comarcal es troba precisament en la
prestació de serveis socials.
5. Treballar per dinamitzar econòmicament la comarca del Baix Ebre, aprofitant tant les
competències que tenim en matèria de turisme, com aquelles que tenim en polítiques
d’ocupació.
6. I molt vinculat amb l’objectiu anterior, ens proposem contribuir activament a combatre
el despoblament que estan patint la majoria de pobles i ciutats de la nostra comarca.
7. Treballarem intensament els temes ambientals que seran prioritat en la nostra acció de
govern: i em refereixo a fer efectiva la posada en marxa de depuradores municipals,
prestar atenció a les energies renovables i afavorir el consum de les energies menys
contaminants. En definitiva, engegar polítiques per contribuir a reduir l’impacte del canvi
climàtic, fent de la comarca un referent en termes de sostenibilitat i ecologia i, per tant, fer
valdre la marca EBREBIOSFERA.
8. I tot això volem fer-ho de manera mancomunada amb la resta de comarques de les
Terres de l’Ebre, impulsant la tasca que en aquest sentit li correspon dur a terme al
COPATE.
9. Derivat de la situació actual de Catalunya, amb el nostre soci de govern, estem d’acord
que el Consell Comarcal del Baix Ebre done suport a les institucions del nostre país i
defense els drets i les llibertats dels seus representats.

I per tant aprofito aquest moment, per denunciar un cop més la persecució de la que són
víctimes els nostres representants i dirigents, trobant-se molts d’ells a l’exili o a la presó,
només per haver facilitat el referèndum de l’1 octubre. QUINA INJÚSTICIA i
QUINA
IMMORALITAT !!!!
Volem que aquesta nova etapa sigui de consens polític. Com ja hem dit, tenim una
majoria política que garanteix el suport de l’acció de govern, però amb això no n’hi ha
prou, perquè és evident que hi ha tot un seguit de temes comuns a la majoria dels
municipis del Baix Ebre, em refereixo a temes mediambientals, de residus, de transport,
de serveis socials, de turisme, ...... que necessiten amplis acords per ser abordats amb
garanties d’èxit. Acord que s’ha de produir entre les forces polítiques de la comarca, però
també amb els diferents Ajuntaments i acords amb les institucions públiques del territori,
com l’IDECE, l’ACA, la Universitat, els Departaments de la Generalitat, etc.
El Consell Comarcal no pot ser l’Ajuntament número 15 de la comarca, ha de tenir la
vocació de liderar la prestació de serveis que són comuns als diferents municipis, on la
seva prestació mancomunada i en xarxa la fa més eficient, però amb una actitud
proactiva que respongui al dinamisme dels canvis de la comarca.
Hem de ser l’altaveu reivindicatiu del territori davant el govern i les Administracions que
tenen els recursos, les competències o l’autoritat per millorar la nostra qualitat de vida.
És més, us proposo a tots ser el fòrum de debat d’Alcaldes i càrrecs electes municipals,
per definir el model de creixement que volem per al Baix Ebre, per fixar conjuntament les
polítiques de preservació de la natura i de col·laboració amb els productors agrícoles de
km 0, lloc de debat sobre la xarxa de comunicacions i de transport públic, o debat del
model de creixement turístic i industrial. En definitiva, un lloc on fixar i definir una agenda
estratègica comuna per a la comarca del Baix Ebre.
Els ebrencs formem part d’un territori singular i extraordinari, pel paisatge, pels
monuments, per la natura, i això ho sabem tots els que el coneixem, doncs bé, des del
govern d’aquesta corporació buscarem un consens ben ampli de les forces polítiques, per
fer valdre davant de la resta del món la nostra singularitat que, sens dubte, ha de ser una
font de riquesa que millorarà la nostra qualitat de vida.”
Tot seguit el President aixeca la sessió sent les 20:30 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.

