ACTA 09/2021 DEL PLE EXTRAORDINÀRI I URGENT DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Forné i Ribé, Jordi

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviñó i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Vallespí Cerveto, Francesc
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.
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A Tortosa, sent les 08:30 hores del dia 14 d’octubre de 2021, 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 extraordinària
i urgent d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució de Presidència de data 13
d’octubre de 2021, sota el següent ordre del dia:
1r. Aprovació del caràcter urgent de la sessió
2n. Exp 610/2021. Aprovació si s’escau, del Compte General de l'exercici 2020, comprès
pel Compte General del propi Consell Comarcal i de la societat Baix Ebre Innova, SL.
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 - Aprovació del caràcter urgent de la sessió.
El Sr. Xavier Faura Sanmartín, President del consell comarcal, exposa els motius d’aquesta
convocatòria extraordinària i urgent per celebrar el Ple comarcal, el qual tots els consellers i
conselleres presents ho aproven per unanimitat.
PUNT 2n- Exp 610/2021. Aprovació si s’escau, del Compte General de l'exercici 2020,
comprès pel Compte General del propi Consell Comarcal i de la societat Baix Ebre
Innova, SL.

Vista el Compte General de l'exercici 2020, juntament amb tota la seva documentació
annexa a aquesta, segons la legislació vigent.
Vist que la Intervenció comarcal de fons va procedir a la formació del Compte General
d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2020, juntament amb tota la seva
documentació annexa al mateix.
Finalitzats dits treballs i obtinguda la documentació corresponent, la Intervenció comarcal va
procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació del Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal del Baix
Ebre en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2021 va emetre el corresponent informe
preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2020.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de
data 11 d’agost de 2021el Compte General —juntament amb l'informe de dita comissió—
van ser objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals els
interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
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Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per Secretària de la
Corporació, durant el termini d'exposició al públic de dit Compte, nos 'han presentat
al·legacions.
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que es disposa
en l'article 14.2.e) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya.
Per tot l’exposat, desprès l’expedient i la proposta de la Presidència, el Ple del consell
comarcal, per 16 vots a favor i 8 abstencions, adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici 2020, comprès pel Compte General del
propi Consell Comarcal i de la societat Baix Ebre Innova, SL
SEGON. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la
integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, tal com
s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i
altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda
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. Certifico.
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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