
 
 

 
 

1 

ACTA 09/2019 DEL PLE EXTRAORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 

 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
Presidenta 
 
Faura Sanmartín, Xavier 
              
       
Consellers:  
 
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 
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 
 

Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 

  

A Tortosa, sent les 14.00 hores del dia 19 de juliol de 2019, 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 del 
President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de data 18 de juliol de 2019, sota 
el següent ordre del dia: 
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1r.  Aprovació del caràcter urgent de la sessió 
MOTIVACIÓ DE LA URGÈNCIA. Petició de nomenament de representants a l’IDECE 
abans del 19.07.2019 
 
2n.  Nomenament de representants del Consell Comarcal del Baix Ebre a l’Institut per 
al desenvolupament de les comarques de l’Ebre-IDECE- i altres organismes 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i el secretari 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, s’aprova la 
urgència amb els vots favorables dels 11 representants del grup comarcal d’ERC, dels 
8 representants del grup comarcal de JuntsxCat, dels 3 representants del grup del 
PSC-CP, i dels 2 representants del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre,  i amb  
l’abstenció del representant de Ciutadans. 

 
PUNT 2n- Nomenament de representants del Consell Comarcal del Baix Ebre a 
l’Institut per al desenvolupament de les comarques de l’Ebre-IDECE- i altres 
organismes. 
 
En data 17.07.2019 s’ha rebut al registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre 
un escrit del President de l’IDECE en el qual en sol·licita que a fi de procedir a la 
renovació d’aquest òrgan de govern es designi o ratifiqui les dues persones que com a 
representants del Consell Comarcal tindran representació en el Consell Rector, així 
com les persones que n’exerciran la suplència, tenint en compte que està previst 
convocar el Consell Rector el proper dia 26 de juliol, i demano que facilitem la 
designació d’aquests membres abans del dia 19 de juliol.  
 
Aquesta Presidència havia previst que el nomenament dels representants del Consell 
Comarcal en organismes i entitats es dugués a terme en una propera sessió plenària.  
La petició de l’IDECE, però, implica la necessitat de procedir al nomenament dins el 
termini atorgat per tal de poder ser presents en la sessió del Consell Rector, amb la 
presentació adequada.  
 
Vista la urgent necessitat de procedir a aquest nomenament, aquesta Presidència ha 
considerat oportú incloure en la proposta aquelles altres representacions que són 
necessàries per a l’operativa de les entitats que correspon. Així, es proposa també la 
representació en el Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i en la 
societat mercantil Parc Eòlic Baix Ebre, SA (PEBESA) atès que el Consell Comarcal 
ostenta la Presidència, tant del Consoci com de la societat, i s’exerceix a través de la 
persona física que nomena el ple del Consell.  
 
D’altra banda, el President de la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports també ha 
sol·licitat el nomenament del corresponent representant  
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La Presidència havia previst que el nomenament dels representants del Consell Comarcal en 
organismes i entitats es dugués a terme en una propera sessió plenària, però diverses 
peticions han fet necessari procedir-ne al nomenament, per la qual cosa, el Ple del Consell 
ha conegut la proposta de la Presidència i amb el vot favorable dels 11 representants del 
grup comarcal d’ERC i dels 2 representants del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre,  i 
amb  l’abstenció dels 8 representants del grup comarcal de JuntsxCat, dels 3 representants 
del grup del PSC-CP, i del representant de Ciutadans,  adopta els següents ACORDS: 
 
Primer. Nomenar els següents representants en els diferents organismes i entitats:  
 
- Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.  
 
Sr. Roger Aviñó Martí  
 
 
- Representant a PARC EÒLIC BAIX EBRE, SA  
 
Sr. Xavier Faura Sanmartín  
 
- Junta Rectora i al Consell de Cooperació del Parc Natural dels Ports i de la 
reserva natural de les Fagedes dels Ports  
 
Sr. Ivan Garcia Maigí  
 
- Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre:  
 
TITULAR: Sr. Josep Antoni Navarro Serra  
SUPLENT: Sra. Laura Fabra Verge  
TITULAR: Sr. Jordi Jordan Farnós  
SUPLENT: Sr. David Poy Martínez  
 
Segon. Comunicar el nomenament acordat a les diferents administracions i entitats 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 14:05 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 


