ACTA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
SESSIO: 01/2018
LLOC: Sala Josep Costa - Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
DIA: 22 de gener de 2018
HORA: 12.00 h
MEMBRES ASSISTENTS:
Sandra Zaragoza Vallés - Presidenta
Daniel Andreu Falcó
Elisabet Zapater Alfonso
Joan Pere Gómez Comes
Ferran Cid Martí
Lluís Espinach Pegueroles
Roger Avinyó Martí
MEMBRES EXCUSATS
Josep Felip Monclús Benet
ALTRES ASSISTENTS:
Enric Adell Moragrega
Josep Antoni Navarro Serra
Mayte Puell Garcia
Josep Codorniu Suñer
Alfredo Ferré Fandos
Joaquim del Pino Homes
Kilian Franch Arques
Carlos Serra Ventura
Rafel Tomas Royo
Francesc Gas Feré
Sr. Joan Navarro Cabrera – gerent
SECRETÀRIA: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental.
ORDRE DEL DIA
PUNT 1r. Donar compte de la nova composició de Govern.
Se’n dóna compte a la Resolució de la Presidència de data 28 de desembre de 2017
que literalment disposa:
“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, desestimantne 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:
Primer- Nomenar els següents consellers com a membres de la Comissió de Govern del Consell
Comarcal del Baix Ebre:

Daniel Andreu Falcó
Elisabet Zapater Alfonso
Josep Felip Monclús Benet
Joan Pere Gómez Comes
Ferran Cid Martí
Lluís Espinach Pegueroles
Roger Avinyó Martí
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.”

Els membres de la Comissió de Govern en coneixen el nomenament i accepten formar
part d’aquest òrgan col·legiat que així es constitueix amb aquesta composició.
PUNT 2n. Estudi dels punts a incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària del
mes de gener de 2018
Per la presidència i per part dels presidents de les diferents comissions informatives
s’estudia i detalla el contingut dels següents punts:
. Modificació de membres de les comissions informatives
. Canvi de denominació d’un grup polític comarcal
. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de sol·licitud de subvenció per al programa “Fem
ocupació per a Joves” 2018
. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’inclusió en el Programa d'accions
d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en
col·laboració amb Agències de Col·locació
. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal en
entitats i organismes
. Aprovació, si s’escau, de l’establiment de dedicacions i retribucions a presidència i
vicepresidència
. Aprovació, si s’escau, de la dissolució del Consorci de Serveis Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre i Montsià -CODE. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat per a segon lloc a una
treballadora.

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta aixeca la sessió, sent 12:30 hores
del mateix dia del començament, de tot el qual jo, la secretària accidental, estenc la
present acta i en dono fe. Certifico.

La secretària accidental,

Vist i plau
La Presidenta,

