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ACTA 03/2020 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
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 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Forné i Ribé, Jordi 
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 
Roig Montagut, Enric 
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. 
 
Observacions prèvies: La sessió es realitza per videconferència per aplicació de 
l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
per celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics 
en situacions excepcionals com la derivada de l'estat d'alarma decretat a través del 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, (amb posteriors modificacions) pel qual es 
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID19 
 
Sent les 14:00 hores del dia 24 d’abril 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 ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada per Resolució 
del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín,  de data 21 d’abril  de 2020, 
sota el següent ordre del dia: 
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PUNT 1. Expedient 443/2020. Adhesió al servei de conferència LOCALRETMEET 
 
PUNT 2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
PUNT 3. Expedient 487/2020. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 
PUNT 4. Donar compte del funcionament dels serveis, incidència i actuacions 
realitzades en les diferents àrees del Consell Comarcal en relació a la situació de crisi 
sanitària i estat d'alarma derivat de la pandèmia del COVID19 
 
PUNT 5. Expedient 120/2020. Donar compte de la Liquidació del Pressupost 
EXERCICI 2019 
 
PUNT 6. Expedient 67/2020. Donar compte del Reconeixement Extrajudicial de 
Crèdits 
 
PUNT 7. Expedient 68/2020. Donar compte del Segon expedient de modificació de 
Crèdits de l'exercici 2020 
 
PUNT 8. Propostes d'urgència 
 
PUNT 9è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
 
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 443/2020. Adhesió al servei de conferència 
LOCALRETMEET 
 
Es ratifica, per unanimitat, la resolució de la Presidència que literalment disposa: 
 
Vist que el Consorci Localret, que agrupa municipis i entitats municipalistes de 
Catalunya, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, l’impuls i/o 
participació en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens locals consorciats. 
Atès el que disposa el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, en la seva disposició addicional 
tercera.  
 
Atès el que disposa el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local (LBRL) introduït pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel 
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front al COVID-19.  
 
Atès que el Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de 
videoconferència per als ens locals, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les 
sessions dels òrgans col·legiats a distància, donant compliment al que estableix la 
disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.  
 
Atès que es tracta d’un servei sense cost, i que la seva durada inicial és de quatre 
mesos.  
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre està interessat en utilitzar aquest servei 
per poder celebrar les reunions dels seus òrgans col·legiats a distància i, si s’escau,  
retransmetre en directe les seves sessions plenàries. 
 
Vistes les condicions generals d’ús del servei, establertes a l’annex 1 i les 
recomanacions establertes en l’annex 2, d’aquest acord.  
 
En virtut de tot això, tenint en compte la necessitat de disposar d’aquesta eina abans 
de la celebració de la sessió plenària, fent ús de les atribucions que m’atroga l’article 
13 del Decret Legislatiu 4/2003, RESOLC:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de 
videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en 
funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a 
distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret 
llei 7/2020, de 17 de març.  
 
Segon.- Acceptar les condicions generals d’ús del servei LOCALRETMEET, que 
consten en l’annex 1 d’aquest acord.  
 
Tercer.- Adquirir el compromís de seguir les recomanacions per a la utilització del 
servei establertes en l’annex 2 d’aquest acord.  
 
Quart.- Designar el/la responsable d’exercir les tasques de comunicació i gestió del 
seu espai de videoconferència, que consta en el formulari de l’annex 3.  
 
Cinquè.- Autoritzar al Consorci Localret per a l’emissió de les sessions dels òrgans de 
govern celebrades per videoconferència en el seu canal YouTube i, a aquests efectes, 
habilitar a aquest Consorci com a encarregat del tractament de dades, en els termes 
que es fixaran en el corresponent acord.  
 
Sisè.- Comunicar aquests acords al Consorci Localret i traslladar aquesta resolució al 
Ple del Consell per a la seva ratificació. 
 
 
PUNT 2n. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31 de gener de 2020 
 
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior pel fet que s’ha 
distribuït prèviament;  la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 24 
consellers comarcals, l’acta 02/2020 de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 
2020. 
 
PUNT 3r. . Expedient 487/2020. Donar compte de Resolucions de Presidència 
 

Nom Resum Expedient 

RP 2020-0102 
SIA 2126638 -- Expedient 1718/2019 -- Múltiples interessats -
- BAIXES AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2019-
2020 -- 

1718/2019 



 
 

 
 

4 

RP 2020-0101 

SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 382/2020 -- 
P4318300C Ajuntament Camarles, P4318600F Ajuntament 
Ampolla, 47820337W CINTA DAVOS LOPEZ -- PAGAMENT 
AJUTS LLARS D'INFANTS, CURS 2019-2020 -- 

382/2020 

RP 2020-0100 
SIA 2126638 -- Expedient 1714/2019 -- Múltiples interessats -
- COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 
2019-2020 -- 

1714/2019 

RP 2020-0099 
SIA 2126638 -- Expedient 465/2020 -- PRESTACIONS 
D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2020 -- 

465/2020 

RP 2020-0098 
SIA 2126596 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 462/2020 -- 
CONSUM - ADDENDA 2020 al Conveni que regula l'encàrrec 
de gestió -- 

462/2020 

RP 2020-0097 
SIA 2126763 -- Expedient 451/2020 -- CONSORCI POLÍTIQUES 
AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE - FACTURES ANY 2019 
( NOVEMBRE I DESEMBRE ) -- 

451/2020 

RP 2020-0096 
SIA 2126638 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 443/2020 -- 
Adhesió al  Servei de videoconferència per als ens locals . 
LOCALRET -- 

443/2020 

RP 2020-0095 
SIA 2126756 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 67/2020 -- 
Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 
2019 al exercici 2020 -- 

67/2020 

RP 2020-0094 

SIA 2165410 -- Expedient 437/2020 -- A43019975 COMES,S.A 
-- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO 
D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA - 
COMES S.A. -- 

437/2020 

RP 2020-0093 
SIA 2126757 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 68/2020 -- 
Expedient incorporació romanents de crèdit exercici 2019 al 
pressupost de 2020 -- 

68/2020 

RP 2020-0092 
SIA 2126749 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 120/2020 -- 
Liquidació del pressupost de l'exercici 2019 -- 

120/2020 

RP 2020-0091 
SIA 2126638 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 429/2020 -- RISI 
SANITARIA PER CORONAVIRUS - SANEJAMENT. AFECTACIONS 
I ATURADA EXECUCIO D'OBRES DE SANEJAMENT -- 

429/2020 

RP 2020-0090 
650 JOVENTUT -- Expedient 1580/2018 -- Múltiples 
interessats -- Gestió Instal·lacions juvenils 2018 -- 

1580/2018 

RP 2020-0089 
SIA 2126598 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 371/2020 -- 
CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - AFECTACIONS ALS 
SERVEIS -- 

371/2020 

RP 2020-0088 
SIA 2126598 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 371/2020 -- 
CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - AFECTACIONS ALS 
SERVEIS -- 

371/2020 

RP 2020-0087 
SIA 2126667 -- Expedient 1744/2019 -- 47620457S PILI 
JUÀREZ ROSELLÓ -- REINCORPORACIO D'Excedència 
voluntària Pili Juarez Roselló 

1744/2019 

RP 2020-0086 
SIA 2126638 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 408/2020 -- 
CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - MANIFEST 
ASSOCIACIONS MUNICIPALISTES -- 

408/2020 
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RP 2020-0085 
SIA 2126763 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 329/2020 -- 
Ajuts llibres escolars i/o material curricular obligatori curs 
19/20 -- 

329/2020 

RP 2020-0084 

SIA 2165362 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1854/2019 -- 
40923937Z ELVIRA FIGUERES VALLDEPEREZ -- ELVIRA 
FIGUERES VALLDEPEREZ. SOL.LICITUD D'EXCEDENCIA 23 
NOVEMBRE DE 2019 -- 

1854/2019 

RP 2020-0083 

SIA 2165328 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 334/2020 -- 
52603491F Sandra Zaragoza Vallés -- PETICIO PORTAVEUS 
GRUP COMARCAL JUNTS D'INFORMACIÓ SOBRE 
CONTRACTACIO -- 

334/2020 

RP 2020-0082 

SIA 2165328 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 333/2020 -- 
52603491F Sandra Zaragoza Vallés -- PETICIO PORTAVEUS 
GRUP COMARCAL JUNTS D'INFORMACIÓ SOBRE 
CONTRACTACIO DE PERSONAL -- 

333/2020 

RP 2020-0081 
SIA 2126598 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 371/2020 -- 
CRISI SANITARIA PER CORONAVIRUS - AFECTACIONS ALS 
SERVEIS -- 

371/2020 

DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA 

RP 2020-0080 
Expedient 1954/2019 RESOL RP 43 / 2020 Víctor Olivé 
Velázquez tècnic insertor 12 03 2020. 

1954/2019 

RP 2020-0079 
Expedient 1954/2019 RESOL RP 44 / 2020 Estefania Calabuig 
Martínez tècnica inserció 12 03 2020. 

1954/2019 

RP 2020-0078 
Expedient 1954/2019 RESOL RP 45 / 2020 Ma Guadalupe 
Espinosa Rodríguez tècnica inserció 12 03 2020. 

1954/2019 

RP 2020-0077 
Expedient 1952/2019 RESOL RP 41 / 2020 Ana Isabel 
Casanova Piñol tècnica prospectora "7Comarques" 11 03 
2020 

1952/2019 

RP 2020-0076 
Expedient 1952/2019 RESOL RP 42 / 2020 Ma Cinta Queralt 
Moreso tècnica prospectora " 7 Comarques" 11 03 2020. 

1952/2019 

RP 2020-0075 
SIA 2126763 -- Expedient 218/2020 -- COPATE - RESIDUS, 
NOVEMBRE 2019 -- 

218/2020 

RP 2020-0074 
SIA 2126763 -- Expedient 183/2020 -- FCC AQUALIA, S.A. - 
FRA 19SA1344/1001259 - CERTIFICACIÓ ADEQÜACIÓ 
ABOCAMENT EFLULENT EDAR DE TIVENYS, FASE II -- 

183/2020 

RP 2020-0073 
SIA 2126763 -- Expedient 163/2020 -- Omissió funció 
Interventero - Factures COPATE, any 2019 -- 

163/2020 

RP 2020-0072 SIA 2126763 -- Expedient 274/2020 -- Factures any 2019 -- 274/2020 

RP 2020-0071 
SIA 2126764 -- Expedient 199/2020 -- TIQUET FRESC, GENER 
2019 ( 01/01/2020 - 10/02/2020 ) -- 

199/2020 

RP 2020-0070 
SIA 2126763 -- Expedient 293/2020 -- COPATE - Prestació 
servei salubritat mosquit, any 2019 -- 

293/2020 

RP 2020-0069 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1772/2019 -- 
Múltiples interessats -- Borsa de treball. monitor de 
menjador -- 

1772/2019 
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RP 2020-0068 
SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 256/2020 -- Contractació treballadora social Maria 
reverter Queralt per substitució IT de Cinta Salaet -- 

256/2020 

RP 2020-0067 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1636/2019 -- 
Múltiples interessats -- SELECCIO BORSA TECNIC ARXIU 
COMARCAL - OCTUBRE 2019 -- 

1636/2019 

RP 2020-0066 
FIRA ALIMENTARIA 2020 - SOL.LICITUDS I LIQUIDACIO PREU 
PUBLIC -- 

315/2020 

RP 2020-0065 
SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 262/2020 -- 47476048T JAVIER CID POZO -- 
Contractacio Javier Cid Pozo xofer transport adaptat -- 

262/2020 

RP 2020-0064 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1954/2019 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL -- 

1954/2019 

RP 2020-0063 
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1952/2019 -- 
Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
PROSPECTOR/A -- 

1952/2019 

RP 2020-0062 

SIA 2165410 -- Expedient 295/2020 -- B43554930 AMPOLLA 
RESTAURACIO SOCIEDAD LIMITADA -- PROCEDIMENT 
D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - 
MARTA ALTADILL SANCHEZ- AMPOLLA RESTAURACIO SL -- 

295/2020 

RP 2020-0061 
SIA 2126638 -- Expedient 1708/2019 -- Múltiples interessats -
- REVISIONS D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 
2019-2020 -- 

1708/2019 

RP 2020-0060 
SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 268/2020 -- 
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 6a adjudicació -- 

268/2020 

RP 2020-0059 

SIA 2126659 -- 110 PERSONAL -- Expedient 248/2020 -- 
47857805A ANNA TOMÀS FORCADELL -- Contractació Anna 
Tomàs Forcadell. Educadora social EAIA red. Inés Solé, 
procedent de la borsa CCBE -- 

248/2020 

RP 2020-0058 

SIA 2126659 -- 110 PERSONAL -- Expedient 245/2020 -- 
47631753H MARTA GIL HOMS -- Contractacio de Marta Gil 
Homs, treballadora social SIFE interinitat baixa IT i maternitat 
Anna Vazquez -- 

245/2020 

RP 2020-0057 
SIA 2126659 -- 110 PERSONAL -- Expedient 240/2020 -- 
47855841V JOANA BORT MATAMOROS -- Contractació 
treballadora social ICIF Joana Bort Matamoros 02-03-2020 -- 

240/2020 

RP 2020-0056 

SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 231/2020 -- Contractació educadora social Sigrid 
Martinez Martin al servei d'intervenció socioeducatiu-servei 
diürn per substitució de Meritxell Baiges Sabaté -- 

231/2020 

RP 2020-0055 

SIA 2126638 -- 501 COORDINADOR SERVEIS SOCIALS -- 
Expedient 233/2020 -- Contractació educador social Ramon 
Masip Garcia al servei d'intervenció socioeducatiu-servei 
diürn per substitució de Maria Curto -- 

233/2020 



 
 

 
 

7 

 
 
PUNT 4t.- Donar compte del funcionament dels serveis, incidència i actuacions 
realitzades en les diferents àrees del Consell Comarcal en relació a la situació de 
crisi sanitària i estat d'alarma derivat de la pandèmia del COVID19 
 
El President informa al consellers i conselleres dels següents serveis que presta el 
consell comarcal 
 
Habitatge 

 
Consultes i sol.licituds 
Augment de consultes sobre: 
 
• La convocatòria d'ajuts al lloguer 2020, que està prevista obrir-se just a finals de 
març. 
• Les mesures que va presentant el Govern en quan als pagaments d'hipoteca i del 
lloguer ja que per tal de fer front a la situació en la qual ens trobem, les famílies 
podran demanar moratòria en el pagament del lloguer i hipoteca i Microcrèdits a 
interès 0. 
Total consultes: 60 aproximadament 
Activitats Posposades 
• Just a finals de març estava prevista la publicació de la convocatòria anual d'ajuts al 
lloguer, que es va aturar. 
Al seu lloc, van publicar la convocatòria ajuts al lloguer només per a les persones 
majors de 65 anys que ja havien demanat l'ajut l'any anterior i que, per tant, no calia 
que presentessin cap documentació. 
Altres dades d'interès sobre l'àrea 
• La tècnica creu que enguany augmentaran molt les sol·licituds d'ajuda al lloguer per 
dos motius: 
Per com ha afectat la crisi del Covid-19 a les famílies 
Per la difusió extra que s'ha fet. 
• En quant a les moratòries i/o microcrèdits per a fer front a la hipoteca o per al lloguer 
(en cas que el propietari de l’habitatge sigui una entitat financera), abans de venir a 
l'Oficina d'Habitatge, s'ha d'anar a l'Entitat Financera ja que ho tramiten directament 
ells. 
 
Activació econòmica 

 
Consultes i sol·licituds 
• Pel que fa a les empreses, han tingut unes 15 consultes diàries sobre temes 
relacionats amb la crisi sanitària (baixes autònoms, finançaments, tot de tipus d'ajuts, 
ERTOs, ajuts a lloguers, etc. ) 
• Els tècnics del dispositiu d'inserció laboral han realitzat contacte amb els seus 
usuaris a través de videoconferències. 
• Des del passat 14 d'abril, es desplacen diàriament al consell 1 conserge i 2 tècnics, 
per torns, per poder atendre les consultes telefòniques. 
• Hi ha unes 60 persones afectades per cursos de formació ocupacional que s'havien 
d'impartir i s'han anulat o posposat. 
• Jornada empreses manufactureres, prevista pel 25 de març. 
• Signatura de l'acord territorial, previst pel 31 de març. 
• S'han suspès les sol·licituds dels programes que estaven previstes per aquest mes 
d'abril. 
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Altres dades d'interès sobre l'àrea 
• Al web Baix Ebre Avant s'ha habilitat una finestreta única per poder tenir tota la 
informació rellevant 
• Dimarts passat la Generalitat va publicar un decret on obre la porta a fer una part de 
la formació de manera online. Estem treballant per poder-la sol.licitar i adaptar. 
 
• Els treballadors contractats pels programes Treball i formació i Enfeina't que no 
poden realitzar tasques de teletreball, estan en situació de reten a casa. Durant els 
pròxims dies començarem a fer gestions perquè puguin treballar si així ho sol.liciten 
els diversos ajuntaments amb qui s'ha signat conveni i es poden assegurar mesures 
òptimes de seguretat. 
 
Turisme 
 
Consultes i sol.licituds 
• Consultes d'empreses turístiques en referència als ajuts econòmics de la Generalitat 
Activitats Posposades 
• Dos exposicions de fotografia a Ebreterra 
• Programa Benvinguts a pagès, previst pel 6 i 7 de juny 
• Cursos de cuina programats a Ebreterra (Dúnia Mulet i Naturalment Laura), 
• Diverses xerrades de turisme programades a les escoles de primària del Baix Ebre, 
• Presstrip que organitza TURESPAÑA amb premsa europea per donar a conèixer la 
via verda, previst per a finals de maig. 
Altre dades d'interès sobre l'Àrea 
Notificació a totes les empreses turístiques, hotels, cases rurals, càmpings de 
l’ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de 
la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de 
Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 amb 
facturació màxima 500.000€ i màx. 5 treballadors. 
Trànsit via verda del 15 de març al 15 d'abril: 
Tortosa: 2221 
Aldover: 676 
Benifallet: no tenim dades perquè cal descarregar-les presencialment 
 
 
Consum 
 
Consultes i sol.licituds 
Augment de consultes sobre: 
• viatges i vols contractats abans de la crisi del Covid-19 i el decret de l’estat d’alarma, 
que obliga a moltes persones consumidores a anul·lar les seves reserves. 
• Problemàtiques amb espectacles, lloguer, autònoms que demanen informació sobre 
els ajuts que tenen, compres per internet, etc... 
• S'han reduit les consultes habituals sobre telefonia i serveis. 
Total consultes des del 10 de març: 105 - 35% relacionades directament amb la crisi 
del Covid-19. 
– Durant les últimes 2 setmanes s'han reduït les consultes sobre Covid-19 perquè els 
usuaris tenen més informació sobre els tràmits a realitzar. 
 
Altres dades d'interès 
Treballen coordinats els 4 Consell comarcals i la Delegació de Consum de Terres de 
l’Ebre, per tal de donar resposta a totes les consultes i reclamacions que arriben 
aquests dies, amb la informació constantment actualitzada i fent-ne una interpretació 
correcta i coordinada. 
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Servei Atenció Informàtica 
 
Consultes i sol.licituds 
• S'han resolt dubtes dels ajuntaments i s'ha passat informació de les eines que 
puguin necessitar per al dia a dia actual. 
• S'han continuant generant certicats digitals per als ajuntaments, bàsicament targes 
virtuals TCAT. 
• El 20 d'abril es va obrir el registre IDCAT del consell comarcal, que havia estat 
tancat. Com que els tràmits són presencials, es dónen hores cada 30 minuts, els 
dilluns, dimecres i divendres, de 10h a 13h, i s'ha habilitat un espai al consell per a 
deixar la documentació en paper. 
Altres dades d'interès sobre l'àrea 
– La tècnica fa una valoració molt positiva sobre l'adaptació dels sistemes de 
teletreball al consell comarcal. 
S'han configurat ordinadors personals de cadascun dels usuaris, de manera remota, 
amb assistència telefònica, xat o videoconferència, per tal que tothom tingués les 
eines disponibles per continuar desenvolupant les seves tasques diàries, i s'han cedit 
ordenadors portàtils a personal del consell que no en disposava. (sobretot 
mares/pares d'adolescents que havien de compartir ordenador per poder assistir a 
classes online) 
 
 
 
Joventut 
 
Consultes i sol.licituds 
Augment de consultes sobre: 
• realització de cursos de monitor de lleure per part dels joves. 
consultes per part d'associacions i entitats organitzadores d'activitats amb infants 
menors de 18 anys (casals, colònies, campus...) sobre l'estat de la situació i la 
previsió de la realització d'aquestes. 
• Altres consultes sobre: cursos de formació; informació sobre les dates de retorn als 
centres educatius; dates de la realització de la selectivitat... 
• A través del correu genèric de l'Oficina Jove (gestionat des del servei comarcal de 
joventut). 
S'han rebut consultes sobre salut i treball que s'han derivat a les tècniques 
especialitzades. S'han publicat diversos tríptics a les xarxes socials i s’han enviat 
també als ajuntaments de la comarca. 
També s’han continuat publicant a les xarxes les ofertes de treball que ens van 
arribant. 
• El servei de Tècnic Compartit de Joventut es continua prestant als municipis de 
Tivenys, Paüls, Alfara de Carles, Benifallet, Xerta. I Aldover. Es dóna suport en quant 
a cartelleria, consultes i demandes, tot a través de correus electrònics, wasaps i 
telèfon mòbil i es fa arribar tota la informació que arriba des del Departament de 
Joventut. 
Total consultes: 70 aprox. 
Activitats posposades: 
• IV Circuit d'Ocupabilitat previst per al 31 de març a l'Oficina Jove del Baix Ebre 
• Fòrum Jove 2020, 5è Saló de l'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, organitzat per 
l'Ajuntament d'Amposta, que es realitzava els dies 25 i 26 de març i també hi 
col·laboren les Oficines Joves de les Terres de l’Ebre. 
• Cal destacar també que s'han anul·lat les activitats de lleure que estaven previstes a 
la nostra comarca durant les vacances escolars de Setmana Santa 
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• S'està en tràmits per saber si aquest any es podran impartir els cursos de monitor de 
lleure, previstos per a l'estiu. S’ha contemplat la possibilitat d’impartir-los online però la 
normativa que regula aquestes formacions no permet realitzar més d’un 33% de 
manera virtual. 
Altres informacions d'interès 
 
Cal destacar que la majoria de consultes dels i les joves presenten preocupació de 
cara la finalització del curs escolar, sobretot els alumnes de batxillerat, als quals els 
preocupa el tema de la selectivitat (dates, temaris...). 
El fet que el jove pugui fer les seves consultes a través de les xarxes socials i estigui 
tot el dia a casa, fa que les consultes augmentin una mica, (no considerablement) i a 
més a més s'ha notat un canvi en la tipologia de consultes: al jove li preocupen altres 
coses en aquest moment i això fa que la consulta sigui diferent. 
 
Ensenyament 
 
Consultes i sol.licituds 
 
• S'han rebut consultes referents a totes les beques i ajuts que gestiona l'àrea. 
• Des de l'àrea s'ha estat gestionant el llistat d'usuaris de menjador escolar menjador 
escolar per tal que puguin rebre els ajuts a través de les targetes menjador. 
Altres informacions d'interès 
• El 3 d'abril el departament d'ensenyament va fer pública la Resolució sobre la 
suspensió dels contractes de transport escolar i menjador escolar. 
La resolució especifica que les empreses que no hagin presentat ertos, poden 
presentar factures per l'import del 75% previst. El passat dilluns 20 d'abril es va fer 
una comissió de govern per suspendre els contractes que teniem vigents, tal com 
marcava la resolucio. 
• Estem en gestions per veure com es resol el tema de les monitores i emplatadores 
de menjador escolar La Mercè i Remolins. Les treballadores estan a casa i totes les 
hores que no han fet fins ara es retornaran en formació, pendents de si hi ha una 
represa del curs escolar abans de finals de juny. 
• El alumnes que tenien dret a menjador han rebut una targeta moneder amb 4 
euros/dia per comprar menjar de primera necessitat. Les targetes es van recarregant 
per quinzenes així com avança l'estat d'alarma. El repartiment de les targetes es va 
realitzar a través de l'àrea de serveis socials del consell comarcal. 
 
Serveis Assistència Tècnica Arquitecte. 
 
S'ha continuat donant assistència tècnica als ajuntaments de la comarca: Tivenys, 
Alfara, Benifallet i Aldover de manera telemàtica. No s'han detectat afectacions al 
servei en relació al covid19  
Informació d'Àrees considerades essencials pel decret de l'Estat d'Alarma 
 
Àrea d'Atenció a la Infància 
 
SIFE (Servei d'Integració en Famílies Extenses). L'equip ha fet un total de 24 
intervencions amb famílies i infants, sobretot adolescents. També per complir les 
indicacions de la forma en que s'han de realitzar el pla de relació dels nens amb els 
seus progenitors. Alguna contenció d'adolescents que els costa seguir el confinament. 
Altres consultes sobre recursos per seguir el curs (ordinadors, beques...) 
ICIF: (Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar) La ICIF ha tingut un total de 
15 consultes, la majoria per saber què calia fer per acollir infants de famílies que 
havien d'estar ingressades a l'hospital pel COVID- 19. S'han realitzat un total de 43 
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seguiments de forma on line amb famílies (setmanalment) i 37 a infants (de més de 4 
anys). S'han produït 15 incidències rellevants a causa de dificultats greus de 
comportament dels adolescents/infants que han posat en risc l'acolliment, altres per 
nadons que han tingut que anar en família d'urgència i diagnòstic o adopció. 
Els tres equips de l'EAIA: (equips d'atenció a la infància i l'adolescència) 
 
EAIA 1: 30 incidències de seguiment de COSE per diferents raons: necessitats 
econòmiques que s'han resolt i orientat per part dels tècnics, altres per facilitar 
recursos per als nens durant el confinament i per dificultats en la dinàmica entre pares 
i nens. 10 incidències relacionades amb el règim de relació, 2 fugues del CRAE. 
Moltes gestions de EAP i escoles per localitzar i veure si els nens tenen accés a 
internet i aparells per poder seguir el curs escolar. 
EAIA 2: incidències pel règim de relació i 8 contencions d'adolescents i famílies amb 
problemes psicològics. 
EAIA 3: 6 incidències: 1 a Roquetes per descompensació d'una usuària, una situació 
de risc que ha requerit suport per retard cobrament ajuts econòmics, un adolescent 
amb problemes psicològics greus que ha sortit del centre terapèutic, un obertura nova 
de cas de desemparament i la gestió per a una retenció hospitalària quan neixi el 
nadó. 
Total EAIA: 54 incidències, d'aquestes 28 són rellevants. 
COSE:(Compromís Socioeducatiu) 39 Expedients: L'Aldea (7), Aldover (3), Roquetes 
(17), Deltebre (8), Camarles (2), El Perelló (2). Tortosa (27) 11. 
Sobre el contacte entre famílies biològiques i infants: 
Els tècnics de l'EAIA estan facilitant els mitjans per tal que els nens i nenes es puguin 
relacionar amb les seves famílies biològiques amb mitjans telemàtics. 
Altres: 
No hi ha constància de cap persona amb COVID 19, ni nens ni famílies d'acollida, 
biològiques... 
La Coordinadora de l'ârea considera que tot i estar patint una situació atípica i molt 
complexa per a tots els sistema, s'està donant un servei adequat, coordinat i global als 
usuaris. 
 
12. Serveis Socials Àrea Bàsica 
 
Ebasp 
S'atenen tots usuaris tant noves situacions d’emergència com usuaris habituals-
Increment 13% usuaris en aquest període 
Estabilitzada la situació, ara la demanda és sobretot econòmica: Informació: ajuts 
autònoms, moratòria hipoteques, ajuts lloguer, renda ciutadania... 
Sad (Servei Ajuda a Domicili) 
Al mes de febrer es van efectuar 2.714 hores de prestació de servei amb 227 usuaris. 
Com a conseqüència del tancament centres dia 14/3 s’incrementa el servei en 13 
usuaris nous que comporta 30 hores setmanals de prestació de serveis. (6 Ametlla-5 
Deltebre-1 Roquetes-1 Aldea) Teleassistència 304 usuaris 
Ajuts urgència social 
2 atorgats per pagament lloguer i 1 denegat per superar el límit d’ingressos 
Repartiment de targes moneder. 
464 al Baix Ebre ( excepte 6 no localitzats 2 Camarles-1 Ametlla Mar-3 Roquetes ) 
648 a Tortosa  
Total: 1112 targetes 
Serveis transport adaptat 
Servei paralitzat. Han realitzat el repartiment de les targetes moneder i d'aliments a 
domicili. 
Repartiment de targes moneder excepte Tortosa i Roquetes. 
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Repartiment aliments a domicilis a: Deltebre-Aldea-Perelló-Camarles-Aldover i 
Tivenys. Aquesta setmana a l’Ampolla. 
Siad (Serve Integració i Atenció a les Dones) 
usuàries ateses- 4 relacionades amb coronavirus. 
2 atencions urgents 
 
Sis-Servei Atenció Dïurn 
Teletreball-Seguiment de les famílies telefònic i videoconferències. 
Servei diürn-suport als infants en realització de tasques escolars. 
Bat 
Gestionat per la Fundació Pere Mata. Suspeses les visites domiciliàries de la 
terapeuta ocupacional durant l'estat d'alarma per motius de seguretat. Pel mateix 
motiu anul·lats els serveis de transports. 
El servei continua donant atenció telefònica a tots els usuaris així com a noves 
consultes. 
Igualment s'està prestant servei de reparació a persones amb aparells llogats que han 
tingut incidències 
durant l'ús domiciliari 
Acolliment residencial 
1 persona acollida rectoria Sant Miquel Deltebre-Gestió efectuada mitjançant Caritas. 
Tancada la Casa 
d’Acollida de Tortosa i Pis Siloe-Amposta. 
Dinamitzadors/es cíviques 
Teletreball. Contacte permanent amb els centres per programar activitats i planificar el 
desinternament. 
Pobresa energètica. 
Aturats tots els tràmits. No poden fer-se talls de subministraments. 
Immigració 
Atenció telefònica. Tots els terminis i procediments estan parats per l'estat alarma 
 
 
PUNT 5è.- Expedient 120/2020. Donar compte de la Liquidació del Pressupost 
EXERCICI 2019 
 
Se’n dóna compte i els consellers per assabentats de la Resolució de Presidència 
amb el següent contingut: 
 
 
1. La Presidència ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com 
encarregar a la intervenció comarcal l’elaboració dels documents necessaris per a 
formar i l’emissió dels informes corresponents. 
 
2. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la 
liquidació del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament 
sostenibles, de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions 
formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’ingressos així 
com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització i dels comptes 
justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa. 
 
3. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del 
mateix exercici, s'obté el següent resultat:  
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3.1. Pressupost de despeses:  

 

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial de despeses: 16.855.118,69 

Modificacions de despeses: 1.007.814,66 

Pressupost definitiu de despeses: 17.862.933,35 

Despeses autoritzades: 15.725.356,65 

Despeses compromeses: 15.725.356,65 

Obligacions reconegudes: 15.555.512,44 

Despeses ordenades: 12.508.257,24 

Pagaments realitzats: 12.443.702,61 

Obligacions pendents de pagament: 3.111.809,83 

    

2.  Exercicis tancats :   

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 4.047.195,61 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00 

Pagaments realitzats: 4.019.234,18 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 27.961,43 

    

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:      3.139.771,26 

 
3.2. Pressupost d’ingressos: 
 

1. Exercici en curs:   

Pressupost inicial d’ingressos: 16.855.118,69 

Modificacions d’ingressos: 1.007.814,66 

Pressupost definitiu d’ingressos: 17.862.933,35 

Drets reconeguts: 15.814.491,98 

Drets anul·lats: 2.571,08 

Devolució d’ingressos: 2.571,08 

Recaptació neta: 11.813.082,08 

Drets pendents de cobrament: 4.001.409,90 

    

2. Exercicis tancats :   

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 5.372.460,63 

Baixes: 201.042,49 

Recaptació: 4.418.178,45 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 753.239,69 

    

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 4.754.649,59 

 
 
3.3. Resultat pressupostari ajustat : 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 2019

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 15.086.813,31 15.421.191,40 -334.378,09

b. Altres operacions no financeres 725.107,59 95.805,00 629.302,59

1. Total operacions no financeres (a+b) 15.811.920,90 15.516.996,40 294.924,50

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 38.516,04 -38.516,04

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 15.811.920,90 15.555.512,44 256.408,46

AJUSTOS:

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per a despeses grals. 

186.792,60

97.944,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 345.256,52

 DRETS 

RECONEGUTS 

 OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 
 
 
3.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals: 

1. (+) Fons líquids 1.055.875,22

2. (+) Drets pendents de cobrament 4.887.772,08

(+) del Pressupost corrent 4.001.409,90

(+) de Pressupostos tancats 753.239,69

(+) d'operacions no pressupostàries 133.122,49

3. (-) Obligacions pendents de pagament 5.073.536,42

(+) del Pressupost corrent 3.111.809,83

(+) de Pressupostos tancats 27.961,43

(+) d'operacions no pressupostàries 1.933.765,16

4. (+) Partides pendents d'aplicació 585.381,56

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 585.381,56

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 284.729,32

II. Saldos de dubtós cobrament 30.136,46

III. Excés de finançament afectat 97.944,54

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 156.648,32

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/19

IMPORTS ANY

 
 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413) són 80.794,00 € 
mentre que els creditors per devolucions d’ingressos (compte 418) són = €. Per la qual 
cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustats seria: 
 

 

2019 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 156.648,32 

Saldo compte 413 80.794,00 

Saldo compte 418 0 

Préstec plans d'ajust afectat 0 

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat 75.854,32 
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3.5. Estalvi net: 
 

      2019 

Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets 15.086.813,31 

-Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per 
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i 
altres) 0,00 

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes 14.698.641,20 

-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4) 113.447,67 

-Anualitat teòrica 34.632,95 

ESTALVI NET 466.986,83 

 
 

3.6. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 155.749,97 €. Estan formats pels 
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren 
com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de 
finançament afectat: 
 
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos 
afectats, amb el següent detall: 
 

326 48002 Ajuts llars infants 71.330,49 

161 62302 Redacció projecte sanejament Aldover i Xerta 21.325,00 

3321 22609 Activitats Arxiu 2.370,42 

231 22105 Programa tiquet fresc 2.918,62 

    TOTAL 97.944,54 

 
- Incorporació voluntària: 

 

920 22702 Estudi protecció dades 1.916,64 

920 22702 Estudi valoració llocs treball 16.940,00 

925 48900 Subvencions a entitats 16.106,80 

011 91300 Amortització préstecs 22.841,99 

    TOTAL 57.805,43 

 
 
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos 
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit. 
 
Un cop incorporats els romanents voluntaris que procedeixen de contractes i/o 
resolucions atorgats durant l’exercici 2019 i els imports del compte 413 el romanent de 
tresoreria per a despeses generals és de 18.048,89 €. 

 

3.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre 
la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import 211.340,51 € d'acord 
amb el detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 15.811.920,90 

Despeses no financeres 15.516.996,40 

Superàvit no financer 294.924,50 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -2.789,99 

PTE 0,00 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 80.794,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 15.809.130,91 

Despeses ajustades 15.597.790,40 

Capacitat de finançament 211.340,51 

 
 
3.8 Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en el PEF del 2019 amb aquell que 
es desprèn de la liquidació del 2019 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 1.148.876,70 € : 
 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2018 

Liquidació 
exercici 2019 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 16.338.811,79 15.511.465,23 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons 
el SEC) 

0,00 80.794,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar 
a pressupost. 

  80.794,00 
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+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de 
les Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

16.338.811,79 15.592.259,23 

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o d'altres Administracions 
públiques 

14.167.645,92 14.637.746,64 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 8.015.058,03 8.351.005,83 

Diputacions 479.023,00 625.623,03 

Altres Administracions Públiques 5.673.564,89 5.661.117,78 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 2.171.165,87 954.512,59 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,027   

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

2.229.787,35   

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) 
(4) 

2.103.389,29   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   954.512,59 

Marge de compliment   1.148.876,70 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   -56,04% 

 
3.9  Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
3.9.1 Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu a 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és de 7,17 % d’acord amb el detall:  
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    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 15.270.147,94 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 15.270.147,94 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 197.718,48 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 896.776,40 

6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 7,17% 

 
 
3.9.2. Període mig de pagament 
 
El PMP anual és de 21,95 dies  
 
 
3.10. Informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les 
objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en 
matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització 
 
1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat local 
contràries a objeccions:  
 
Cap 
 
2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos: 
 
Cap 
 
3. Informe sobre omissió de la fiscalització : 
 
Informe de data 3-12-2019 sobre l’omissió de la funció interventora en l’expedient de 
concessió de subvencions directes de 2019 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació 
a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural 
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments 
pendents. 
 
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del 
pressupost  posa de manifest diversos aspectes: 
 

 Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els 
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
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 Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts 
i anul·lats, així com la recaptació neta. 

 
3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de 
l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
6. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior 
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 
aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat 
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no 
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute 
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute.  
 
8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 

 
9. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa 
en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net. 
 
10. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix  que si les corporacions 
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de 
les Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha 
liquidat l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a 
despeses generals positiu i el seu  període mig de pagament no supera el valor de 30, 
podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses 
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pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb 
el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent. 
 
11. La disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals estableix 
que anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al 
Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris 
establerts a la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.  

 
12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en 
matèria de gestió pressupostària: 
 
- La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del 

pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril. 

- L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació 
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en 
aquest últim cas s'hagués formulat requeriment. 

- La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta 
d'inclusió de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri 
d'acord amb l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

- La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de 
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 
Per tant,  

 

RESOLC: 

 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 
 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se 
celebri. 
 
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 
PUNT 6è.- Expedient 67/2020. Donar compte del Reconeixement Extrajudicial de 
Crèdits 
 
Se’n dóna compte i els consellers ratifiquen la Resolució de Presidència amb el 
següent contingut: 
 
Vist l'informe d'Intervenció en el qual s'establia que considera adequat el 
reconeixement de les despeses 343.169,62 € i que existeix consignació pressupostària 
suficient en les aplicacions on s’han d’imputar degut a que: 

 

a)L’execució actual de les despeses de funcionament és menor que la pressupostada 
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b)Les consignacions de les aplicacions d’ensenyament estan fetes en base a un curs escolar i 

variarà en funció del proper curs 2020/201, per la qual cosa la imputació és possible al 

tractar-se del curs 2019/2020 

c)Les previsions de l’explotació de les EDARS està feta en base al màxim 

d’instal·lacions en servei i al màxim preu de licitació que està en fase d’adjudicació 

d)Les factures de tiquet fresc, una part es finança amb la incorporació de romanents i 

l’altra s’imputarà a la justificació anual de 2020 

 
Vist l'informe de Secretaria emès per procedir al reconeixement extrajudicial dels 
crèdits pertanyents a un altre exercici pressupostari i la competència de la Presidència, 
RESOLC: 
   
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors 
que es relacionen seguidament:  
 

DATA FACTURA NIF DESCRIPCIÓ Nº FACTURA IMPORT 

20/12/2019 X5799172K Aura Preda. Tiquet fresc, desembre 2019  1 100,00 

14/01/2020 U55765705 

Hife y Plana UTE. Transport escolar, 
desembre 2020 1 38.319,83 

19/12/2019 P4300000I 

BOP. Anunci relatiu projecte d'obra 
condicionament via verda antic traçat 
Carrilet 2019-11532 65,00 

31/12/2019 J55630909 

Alimentación Marhaba. Tiquet fresc, 
desembre 2019  13/2019 548,00 

31/12/2019 F43440759 

Soldebre SCCL. Reposició combustible, 
desembre 2019  20VFGA2060001378 405,80 

11/12/2020 B55742985 

Pastissers i Forners Artesans, S.L. Tiquet 
fresc, dsembre 2019 GM/475 63,00 

17/12/2020 B55742985 

Pastissers i Forners Artesans, S.L. Despeses 
SIS GM/489 27,17 

30/12/2019 B55722920 

Disi Servicios Informacticos, S.L. Contracte 
manteniment, segon semestre 2019 19024 810,70 

20/12/2019 B55684070 

Catering Plat a Taula, S.L. Servei menjador 
escolar, desembre 2019 190434 2.548,98 

20/12/2019 B55684070 

Catering Plat a Taula, S.L. Servei menjador 
escolar, desembre 2019 190435 1.866,15 

31/12/2019 B55657696 

Curto Comí, S.L. Tiquet fresc, desembre 
2019  69 90,00 

31/12/2019 B55651871 

Prat Aqüicutura, S.L. Tiquet fresc, 
desembre 2019  405 45,00 

31/12/2019 B55525901 

Carnisseria Marti. Tiquet fresc, desembre 
2019  299 210,00 

31/12/2019 B43998574 

Mayor Materials per a la Construcció, S.L. 
Manteniment seu  87876 88,09 

23/12/2019 B43751866 

Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport 
escolar Taxi 12, desembre 2019 947 2.571,80 

24/12/2019 B43751866 

Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport 
escolar Taxi 13, desembre 2019 951 387,20 

25/12/2019 B43751866 

Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport 
escolar Taxi 8, desembre 2019 953 1.556,72 
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26/12/2019 B43751866 

Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport 
escolar Taxi 10, desembre 2019 949 761,60 

27/12/2019 B43751866 

Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport 
escolar Taxi 1, desembre 2019 952 3.920,14 

28/12/2019 B43751866 

Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport 
escolar Taxi 3, desembre 2019 948 1.382,43 

29/12/2019 B43751866 

Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport 
escolar Taxi 4, desembre 2019 954 1.151,92 

30/12/2019 B43751866 

Terres de l'Ebre Taxi, S.L. Servei transport 
escolar Taxi 2, desembre 2019 950 3.147,20 

31/12/2019 B43654078 

Aquallar i Salvadó, S.L. Manteniment 
instal·lacions seu  166 307,18 

31/12/2019 B43633221 

Pilar Borras, S.L. Tiquet fresc, desembre 
2019  50/2019 174,84 

23/12/2019 B43532282 

Jocar Bus, S.L. Tranposrt escolar, desembre 
2020 2019/553 10.779,85 

31/12/2019 B43459064 

Domicart Ebre, S.L. Enviaments postals, 
desembre 2019  27275 19,37 

31/12/2019 B43448679 

Carns Curto, S.L. Tiquet fresc, desembre 
2019  194/19 105,01 

20/12/2020 B43411602 Sports Fevi, S.L. Trofeus  2187 1.649,99 

20/12/2020 B43411602 Sports Fevi, S.L. Trofeus  2172 15,58 

31/12/2019 B43367713 

Forn de Pa Germans Caballe, S.L. Tiquet 
fresc, desembre 2019  A197 49,00 

31/12/2019 B43366228 

Gisbert Maquinària SL. Material divers 
manteniment via verda  18490 4,95 

30/07/2019 B43364249 Impremta Querol, S.L. Targetes Joventut  000987 31,46 

30/07/2019 B43364249 Impremta Querol, S.L. Carpetes  000989 123,03 

30/07/2019 B43364249 

Impremta Querol, S.L. Targetes visita 
Presidència i Gerència  000988 42,47 

30/12/2019 B43364249 

Impremta Querol, S.L. Targetes visita 
Consell Comarcal  001574 130,92 

15/12/2019 B43097153 

Garcid, S.L. Manteniment vehicle transport 
adaptat MAN 8131GPD  OT 26851 60,08 

25/12/2019 A81948077 

Endesa Energia, S.A. Consum energia 
elèctrica PiJ 20/11/2019 a 22/12/20210 PLR901N0505862 33,42 

24/12/2019 A43054378 

Frigorífics Lluís, S.L. Tiquet fresc, desembre 
2019  1/000426 60,00 

03/01/2020 A26019992 

FCC Aqualia, S.A. Servei explotacio Edar's, 
desembre 2019 20SA1344/1000000 223.845,62 

27/12/2019 A12000071 

Hispano de la Fuente en Segures, S.A. 
Transport escolar, desembre 2019 803 40.710,24 

31/12/2019 78577831X 

Jose Bertomeu Mulet. Tiquet fresc, 
desembre 2019  3 210,00 

31/12/2019 78577826M Esther Escurriola i Buera. Despeses SIS  738 45,44 

31/12/2019 78577826M 

Esther Escurriola i Buera. Tiquet fresc, 
desembre 2019  737 90,00 

31/12/2019 77834586X Marc Vinaixa Molins. Tiquet fresc, 4/2019 15,00 
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desembre 2019  

31/12/2019 6388047V 

Google Ireland Limited. Quota ús aplicació 
Ebreterra.cat, desembre 2019  3676681367 15,60 

30/12/2019 55280374N 

Carnisseria Halal Estació. Tiquet fresc, 
desembre 2019  13 1.367,00 

16/12/2019 52606578N 

Antonio Lara Santos. Lloguer plantes 
Premis Esportius  75 100,00 

20/12/2019 52606578N Antonio Lara Santos. Flors  80 35,00 

23/12/2019 47936648W 

Abdelkabir Fisrriri. Tiquet fresc, desembre 
2019  7 98,00 

31/12/2019 47936648W 

Abdelkabir Fisrriri. Tiquet fresc, desembre 
2019  8 67,00 

26/12/2019 47855562Z 

Joan Verge Chillida. Xerrades sobre noves 
tecnologies i xarxes socials 1 800,00 

26/11/2019 47826371X 

Lo Típic del Mediterrani, S.L. Tiquet fresc, 
desembre 2019  81 420,00 

31/12/2019 47621403H 

Forn de Pa i Pastisseria Cal Portal. Tiquet 
fresc, desembre 2019  20F00033 98,00 

31/12/2019 47621045M 

Núria Princep Melich. Tiquet fresc, 
desembre 2019  195671 369,99 

31/12/2019 47620287Y Lo Mercadet. Tiquet ffresc, desembre 2019  588 255,00 

04/11/2019 47483071P 

Annibal Enrique Garzon. Tiquet fresc, 
desembre 2019  A/011 2019 160,00 

31/12/2019 47478748D 

Carniseria La Cala. Zakia Zinebi Allali. 
Tiquet fresc, desembre 2019  127 270,00 

31/12/2019 40917289J Ma Teresa Casanova Pagà. Secamans  19-1871 42,25 

31/12/2019 40917289J 
Ma Teresa Casanova Pagà. Material divers 
Col·legi Remolins  19-1870 67,91 

31/12/2019 40917289J 
Ma Teresa Casanova Pagà. Material divers 
col·legi Remolins  19-1869 35,76 

31/12/2019 40908441C 

Manuel Fresqueet Esteban. Tiquet fresc, 
desembre 2019  19-71 196,00 

31/12/2019 40901986M 

Miguel Albert Misas. Mantenimient vehicle 
transport adaptat 4376GZX  13751 191,93 

  

TOTAL APROVACIÓ RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 

 

343.159,62 

 
 
  
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2020, els corresponents 
crèdits amb càrrec a les aplicacions següents 
  

Aplicació 
pressupostària 

 
Descripció 

 
Import 

ADMIN 920 21300 Manteniment maquinaria, instal. i utillatge 307,18 

ADMIN 920 21600 Reparacions i manteniment equips informàtics 1.698,79 

ADMIN 920 22000 Material d'oficina no invent. 296,42 

ADMIN 920 22100 Energia elèctrica 33,42 

ADMIN 920 22110 Productes de neteja 42,25 
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ADMIN 920 22201 Comunicacions postals 19,37 

ADMIN 920 22601 Atencions protocol·làries 50,58 

ADMIN 920 22603 Anuncis oficials 65,00 

CIDTBE 432 22200 Comunicacions telefòniques EBRETERRA 15,60 

ENSE 326 22798 Subministrament menjadors 4.518,80 

ENSE 326 22799 Transport escolar 104.698,93 

GOV 920 22609 Promoció activitats comarcals 1.749,99 

JOVE 337 22699 Despeses funcionament Oficina Jove 31,46 

SANEJA 161 22799 Explotació instal·lacions sanejament 223.845,62 

SIS 231 22000 Material centres oberts 27,17 

TRANS 231 21400 Manteniment vehicle serveis socials 252,01 

TRANS 231 22103 Combustibles serveis socials 405,80 

UBASP 231 22105 Programa tiquet-fresc 5.106,28 

VERDA 432 21000 Manteniment via verda i altres infraestructures 4,95 

   TOTAL 343.169,62 

 
   
TERCER. Traslladar aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre per 
al seu coneixement i per a la seva ratificació, si s’escau 
 
 
PUNT 7è.- Expedient 68/2020. Donar compte del Segon expedient de modificació 
de Crèdits de l'exercici 2020 
 
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 02/20, amb 
la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit, en el qual consta l'informe favorable 
de Interventora. 
  
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent 
Pressupost en relació amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 47 a 48 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, 
  

RESOLC  
  
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2020, amb la modalitat 
d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord al següent detall: 
  

Altes en Aplicacions de Despeses 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció Import 

ENSE 326 48003 Ajuts llars infants curs 19/20 71.330,49 

SANEJA 161 62302 Redacció projecte sanejament Aldover i Xerta 21.325,00 

ARXI 3321 22609 Activitats Arxiu  2.370,42 

UBASP 231 22105 Programa tiquet fresc 2.918,62 

SAI 491 22706 Contractació protecció de dades 1.916,64 

ADMIN 920 22702 Estudi valoració llocs treball 16.940,00 

GOV 925 48900 Subvencions a entitats 16.106,80 

ENDEU 011 91300 Amortització préstecs 22.841,99 

      TOTAL 155.749,97 
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Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria de 
l'exercici anterior en els següents termes: 

  

Altes en Concepte d'Ingressos 

 Concepte Descripció Euros 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 57.805,43 

87010 
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat 97.944,54 

  TOTAL INGRESSOS 155.749,97 

 
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera 
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 
42 del Reial decret 2568/1986. 
 
 
PUNT 8è.- Propostes d’urgència. 
 
No se’n produeixen. 
 
PUNT 17è.- Torn obert de control, precs i preguntes. 
 
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, representant del grup comarcal de Ciutadans. 
que encoratja als treballadors i personal del consell per la feina que estan portant a 
terme i li pregunta al president sobre tres qüestions, així com agraeix la tasca que 
estan fent els sanitaris de la comarca. La primera sobre si els ajuntaments podrien 
aprofitar aquest sistema que estem utilitzant per seguir fer plens, la segona, sobre si 
s’ha fet un càlcul sobre les modificacions pressupostaries que seran necessàries per 
aquesta crisi i per últim si sap si els cursos de formació que s’estan realitzant al Viver 
d’empreses tornaran a iniciar-se o si se’n podran fer aquells que estaven programats. 
 
El Sr. Faura li respon, que esta a disposició dels ajuntaments de la comarca per tal de 
poder ajudar-los en allò que necessitin, entre altres coses per poder fer plens, etc. 
Sobre la pregunta del pressupost, no li pot respondre encara ja que no se sap ni quan 
durarà aquesta crisi ni com acabarà afectant, i sobre la última pregunta, des de la 
Generalitat els han informat que els cursos iniciats, s’acabaran més tard o més aviat 
però el problema seran els cursos que encara no han començat, intentarem i farem 
gestions per a que es puguin fer tots els programats. 
 
En segon lloc intervé el Sr. Jordan, portaveu del grup comarcal de Movem, que en 
primer lloc vol agrair la feina que estan fent els diferents treballadors i treballadores 
del consell comarcal, així com tota la gent del món sanitari, premsa, i els treballadors i 
treballadores dels supermercats i del sector primari. També vol agrair als partits de 
l’oposició per la tasca que estan fent, aportant proposes constructives en aquests 
moments difícils. I per finalitzar remarca la que caldrà veure com afecta aquesta crisi a 
les nostres terres que són de la part més despoblada de Catalunya, i econòmicament 
més sensible, caldrà fer esforços per poder ajudar a la gent que més ho necessiti, ja 
que entrarem en una crisi econòmica i social sense precedents. 
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Després intervé el Sr. Roig, portaveu del grup comarcal del PSC, que expressa en 
primer lloc el condol a totes les persones que han perdut un ésser estimat pel 
Covid19, i expressa el seu suport a les persones que del món sanitari, de les forces 
de seguretat, del sector alimentari que estan fent un gran esforç en aquests moments, 
igualment mostra el seu suport al govern de l’estat pel treball realitzant durant aquesta 
crisi i els vol donar força per afrontar la greu crisi econòmica i social que sorgirà 
després del Covid19. Així mateix agraeix la tasca feta pels treballadors i treballadores 
del consell comarca, especialment als que més prop estan de la gent que més ho 
necessita. 
 
El Sr. Roig, expressa el seu suport al Govern del consell comarcal, i remarca que el 
seu partit, és el partit de la mà estesa, mà estesa per a tot allò que necessiti, ja que 
són un partit de Govern, i que quan estan a l’oposició fan política constructiva per tal 
de poder millorar les necessitats de la comarca. 
 
Li retreu però al Sr. Roig, que durant el mes de març, mitjançant una resolució, 
anul·les els òrgans del consell comarcal, com les comissions, el ple, consell 
d’alcaldes, etc. Li demana al Sr. Faura, que convoqui juntes de portaveus, o reunions 
de portaveus, per tal d’explicar als grups de l’oposició les tasques que s’estan 
realitzant, ja que l’oposició esta formada per persones que han estat a govern, i hi ha 
cops que se’ns poden passar les coses, i entre tots podríem aportar idees o propostes 
per millorar les mancances que poden tenir les persones de la comarca. Així doncs, 
l’emplaça a mantenir aquest contacte amb l’oposició, i sobretot amb els alcaldes i 
alcaldesses de la comarca, que són ells i elles els que més prop de la ciutadania 
estan, i poden expressar millor les necessitats dels ciutadans. 
 
El Sr. Faura primer que tot li vol agrair al Sr. Roig, el suport que ha rebut per ell i el 
seu partit en aquesta crisi, en segon lloc vol agrair a l’Ajuntament de Tortosa, i 
personalment a Domingo Tomàs per posar-se a disposició seva per poder fer tasques 
de desinfecció de les instal·lacions del consell comarcal, i així ha estat. 
 
El Sr. Faura, li dona la raó sobre les seves queixes del consell d’alcaldes, i li diu que 
properament el convocarà, i que no s’han convocat ni comissions ni el Ple de març, 
perquè no teníem mitjans tècnics per poder-ho fer, però amb aquest sistema que 
estem utilitzant ara, no hi haurà problema per poder fer tots els òrgans del consell amb 
total normalitat. 
 
Seguidament intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu 
que en primer lloc permeteu-me tenir un record per totes aquelles persones que estan 
sofrint aquesta malaltia i per a aquelles que han perdut un familiar o amic. També pels 
presos i preses i exiliats polítics, que en aquests moments tan durs no poden estar en 
la seua família.  
 
També volem aprofitar l’ocasió per fer arribar el nostre més sincer agraïment a totes 
les persones del món sanitari i a aquelles que aquest dies estan treballant per 
assegurar el funcionament dels serveis essencials imprescindibles pel benestar de la 
ciutadania.  
 
Des de JUNTS tenim clar que hem de fer una oposició responsable i per això hem 
treballat intensament als diferents municipis on estem al govern per tal d’aplicar 
mesures per ajudar els nostres conciutadans , mesures excepcionals i accions 
extraordinàries necessàries per ajudar a pal·liar els efectes socials i econòmics que 
comportaran en un futur aquesta situació. 
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Son moments difícils que requereixen esforços per part de tots i aquesta situació ens 
ha d’unir més allà de les ideologies. 
 
Cal remar en la mateixa direcció. 
 
Per aquest motiu, igual com serem crítics si el govern no actua i no tira endavant 
iniciatives, serem els primers en recolzar totes aquelles propostes que vagin en la línia 
de pal·liar els efectes de la Covid-19 a la nostra comarca, en especial per ajudar a les 
famílies més vulnerables i a l’economia. 
 
Sr. Faura, com a oposició entenem que mereixem estar informats i per aquest motiu li 
vàrem sol·licitar que es convoqués una reunió setmanal amb els diferents portaveus 
per tractar la situació i així ho va fer i li agraïm, tot i que lo correcte fos que aquesta 
iniciativa sortiges del govern. 
 
Durant aquestes reunions ens han anat informant del dia a dia, però desconeixem les 
mesures que pensen prendre de cara a pal·liar els efectes socials i econòmics que 
comportarà aquesta situació a la comarca. 
 
• S’han reunit amb els alcaldes de la comarca per conèixer les necessitats de cada 
municipi, i com des de el consell els podem ajudar? No, no ho han fet. I com pensa 
conèixer les necessitats dels nostres municipis? 
 
• Pel que fa l’àrea de Turisme, greument afectada pel coronavirus, quines mesures i 
propostes posen sobre la taula per ajudar aquest sector un cop acabi el confinament?  
 
• Quines mesures concretes impulsarà el Consell Comarcal per a la reactivació de 
l’economia i fer front a l’emergència social? Quants recursos destinarà? 
 
• Com pensen solucionar la problemàtica de la manca d’aliments del banc d’ajudes? 
 
• Han creat alguna comissió de seguiment de la situació diària al Consell Comarcal? 
 
Son moments excepcionals i s’han de prendre mesures excepcionals. 
 
Estem vivint una situació molt complexa i més que mai hem de estar al costat de la 
ciutadania i com hem dit abans serem els primers en recolzar totes aquelles accions 
que vagin en aquest sentit, però per a que així sigui necessitem un govern més actiu, 
un govern que no només es dediqui a gestionar el dia a dia, que es lo que vostès 
estan fent en este moment. 
 
Si el Consell Comarcal ha tirat endavant ha estat gràcies a l’esforç i la dedicació de 
tots els treballadors i treballadores d’aquesta casa, a qui volem agrair que en dies 
difícils han sabut estar al peu del canó. 
Ara els demanem Sr. Faura i Sr. Jordà que estiguin al peu del canó. 
 
Pensin en el futur de la comarca, en el futur de la nostra economia, el Consell 
comarcal pot i deu seu més actiu en aquesta situació.  
 
Com hem dit avanç, son moments excepcionals que requereixen mesures 
excepcionals i per aquest fer, ens te al seu costat. 
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Finalment intervé la portaveu del grup comarcal d’ERC, la Sra. Fabra, que en primer 
lloc vol expressar el seu condol a totes les persones que han perdut algun familiar, 
amic o conegut pel Covid 19. Agraeix la feina feta per les diverses persones del 
consell comarcal, sobretot l’esforç de les persones que treballen als serveis socials per 
la gran feina feta. 
 
La Sra. Faura li diu al Sr. Roig que hi ha ajuntaments que fan plens, comissions, etc, i 
altres no en fan, així que el consell no és una excepció en aquests temps que estem 
passant, i remarca que s’han de fer reunions i no comissions i altres òrgans de control 
per tal de poder estalviar uns diners que poden estar destinats a la crisi del covid19. 
 
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, el President 
aixeca la sessió, sent 15:35 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  
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