ACTA 04/2019 DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

Presidenta
Zaragoza Vallés, Sandra – Presidenta

Consellers:
Andreu Falcó, Daniel – Vice-president primer
Gómez Comes, Joan Pere - Vicepresident segon
Monclús Benet, Josep Felip - Vicepresident tercer
Zapater Alifonso, Elisabet - Vicepresident quart
Cid Martí, Ferran - Vicepresident cinquè
Espinach Pegueroles, Lluís - Vicepresident sisè
Aviñó Martí, Roger - Vicepresident setè
Adell Moragrega, Enric
Bertomeu Río, José Emilio
Brull Melich, Ramon
Codorniu Suñer, Josep
del Pino Homedes, Joaquin
Ferré Fandós, Alfredo
Franch Arques, Kilian
Jordan Farnós, Jordi
Mas Sabaté, Josep
Merlos Borrul, Roser
Moreso Gisbert, Teresa
Navarro Serra, Josep Antoni
Puell García, Maria Teresa
Roig Montagut, Enric
Segarra Piñana, Joan
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Royo, Rafel
També és present a la sessió el gerent, Sr. Joan Navarro Cabrera
A Tortosa, sent les 13:30 hores del dia 30 d’abril de 2019, a seu del Consell Comarcal,
es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Sandra Zaragoza Vallés, 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 de la Presidenta del Consell, Sra.
Sandra Zaragoza Vallés, de data 25 d’abril de 2019, sota el següent ordre del dia:
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1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2n. Donar compte de resolucions de presidència
3r. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació per a l’any 2019 del
Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat al Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la realització d’actuacions en
matèria de consum. Exp. 662/2019
4t. Aprovació, si s’escau, de l’Acceptació de la delegació de competències per a
la gestió del servei de neteja viària de l’Ajuntament de Roquetes i encàrrec de
gestió al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-,
ens instrumental del Consell comarcal del Baix Ebre. Exp. 448/2019
5è. Aprovació, si s’escau, dels costos dels serveis de recollida, transport i
tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius a partir per a
l’exercici 2019. Exp. 818/2019
6è. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat a una treballadora.
Exp. 791/2019
7è. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels preus tarifats del procés de
preparació i valoració d'adopció internacional, i informes seguiment postadoptiu
aprovats per acord plenari de data 20 de desembre de 2013. Exp. 774/2019
8è. Donar compte de la resolució de presidència de l’aprovació de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2018. Exp. 755/2018
9è. Propostes d’urgència
10è. Torn obert de control, precs i preguntes
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.

PUNT1r - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta anterior pel fet que s’ha distribuït
prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova, per unanimitat dels 25
consellers comarcals, l’acta 03/2019 de la sessió ordinària de data 29 de març de 2019
PUNT 2n. Donar compte d’altres de resolucions de presidència
Nom

Resum

Expedient

RP 2019-0096

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2505/2018 -Múltiples interessats -- BAIXES AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018-2019 --

2505/2018
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RP 2019-0095

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2506/2018 -Múltiples interessats -- COMPACTACIONS AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018-2019 --

2506/2018

RP 2019-0094

600 ENSENYAMENT -- Expedient 576/2019 -Múltiples interessats -- PAGAMENT AJUTS LLARS
D'INFANTS, CURS 2018-2019 --

576/2019

RP 2019-0093

Expedient 2657/2018 RP 047 / 2019 Carme Salamo
interinitat baixa Tere Salvadó 25 04 2019.

2657/2018

RP 2019-0092

201 INTERVENTORA -- Expedient 755/2019 -LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 --

755/2019

RP 2019-0091

Expedient 2679/2018 RESOL RP 45 19 Adriana
Nicoleta Balea interinitat vacances treballadores
familiars 23 04 2019.

2679/2018

RP 2019-0090

Expedient 769/2019 RESOL RP 046 19 Eva Sancho
interinitat psicòleg EAIA 15 04 2019.

769/2019

RP 2019-0089

Expedient 706/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES
PERSONES - MARÇ 2019 --

706/2019

RP 2019-0088

Expedient 706/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES
PERSONES - MARÇ 2019 --

706/2019

RP 2019-0087

Expedient 706/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES
PERSONES - MARÇ 2019 --

706/2019

RP 2019-0086

Expedient 706/2019 -- COMISSIÓ SERVEIS A LES
PERSONES - MARÇ 2019 -Expedient 564/2019 RESOL RP 044 2019 Anna
Fàbregas excedència voluntària per cura filla 01 07
2019.
Expedient 652/2019 -- PRESTACIONS
D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2019. 1a
ADJUDICACIÓ. --

706/2019

Expedient 302/2019 RESOL RP 043 / 2019 Èrica
Chamorro orientadora 7 Comarques 10 04 2019.

302/2019

RP 2019-0085

RP 2019-0084
RP 2019-0083
RP 2019-0082

RP 2019-0081

RP 2019-0080
RP 2019-0079

Expedient 665/2019 -- Contractació xofer transport
adaptat Angel Piñol Melich per substitució vacances
Serafí Tomas, del 8 al 12 d'abril de 2019 -Expedient 681/2019 -- Contractació treballadora
familiar Maria Victoria Jimenez Fontanet per
suplència Incapacitat Temporal Nati Casanova i
Genoveba Galvis. Inici 03-04-2019. Jornada 32
hores setmanals.
Expedient 2422/2017 RESOL RP 040 19 Natàlia
Prades baixa voluntària psicòleg EAIA.
600 ENSENYAMENT -- Expedient 625/2019 -AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, 5a
adjudicació --

564/2019

652/2019

665/2019

681/2019

2422/2017
625/2019
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RP 2019-0078

RP 2019-0077

100 SECRETARIA -- Expedient 2069/2018 -Múltiples interessats -- CONTRACTE DE SERVEIS Redacció del projecte constructiu de remodelació de
l’actual EDAR de Tivenys -Expedient 2413/2018 RESOL RP 039 19 Alexandra
Robles baixa voluntària administrativa ENFEINA'T 26
03 2019.

2069/2018

2413/2018

RP 2019-0076

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2505/2018 -Múltiples interessats -- BAIXES AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018-2019 --

2505/2018

RP 2019-0075

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2506/2018 -Múltiples interessats -- COMPACTACIONS AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018-2019 --

2506/2018

RP 2019-0074

600 ENSENYAMENT -- Expedient 2510/2018 -Múltiples interessats -- REVISIONS D'AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2018-2019 --

2510/2018

RP 2019-0073

600 ENSENYAMENT -- Expedient 461/2019 -Múltiples interessats -- PAGAMENT AJUTS LLARS
D'INFANTS, CURS 2018-2019 --

461/2019

RP 2019-0072

Expedient 633/2019 RESOL RP 038 19 Carme
Samper interinitat IT Dolors Rodríguez 26 03 2019

633/2019

RP 2019-0071

Expedient 2220/2018 RESOL RP 037 19 Imma Sol
modificació data fí contracte fins 30 04 2020.

2220/2018

PUNT 3r- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació per a l’any 2019 del
Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat al Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la realització d’actuacions
en matèria de consum. Exp. 662/2019.
La Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia,
té competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris, i,
d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del
Consum és l’entitat pública que té assignades totes les competències que corresponen
a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia.
L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de
desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi
de Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de:
- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la
millora dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris.
- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria
de consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les
en el que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure
convenis per compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al
compliment de llurs finalitats.
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Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 28
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, entre les quals d'acord amb el previst als
articles 25 c), hi ha l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar
l’Administració de la Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional (article
36.2).
Un dels objectius del Codi de consum de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei
22/2010, de 22 de juliol, és que les persones consumidores i usuàries gaudeixin, com a
mínim, d’accés a un servi públic de consum en la seva comarca.
L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Baix Ebre en l’interès comú
d’impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de
les persones consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum, van
signar en data 28 de juliol de 2017el Conveni d’Encàrrec de Gestió de entre l’Agència
Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la
realització d’actuacions en matèria de consum
El conveni que es va signar l’any passat té un període de vigència fins el 31 de
desembre de 2020 i preveu l’actualització econòmica anual. L’Agència catalana de
Consum ha proposat la signatura d’una addenda per a l’any 2019 que modifica la
clàusula vuitena, què fa referencia a la dotació econòmica. Inclou també una
modificació de l’annex II que estableix els criteris de valoració de l’efectivitat de
l’encàrrec de gestió, introduint un nou punt a valorar: l’organització, difusió i realització
d’activitats informatives i divulgatives
L’addenda d’actualització econòmica preveu una dotació de 47.407,97 €, que suposa
un increment considerable respecte el 2017 en que la dotació fou de 26.823,16 €
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i turisme, i amb unanimitat dels 25 membres, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar Addenda de modificació per a l’any 2019 del Conveni d’encàrrec de
gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del
Baix Ebre, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.
Segon. Facultar la Presidenta del Consell Comarcal per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord
PUNT 4t- Aprovació, si s’escau, de l’Acceptació de la delegació de competències
per a la gestió del servei de neteja viària de l’Ajuntament de Roquetes i encàrrec
de gestió al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-,
ens instrumental del Consell comarcal del Baix Ebre. Exp. 448/2019.
L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques catalanes, els
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a
altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial
aplicable. I també que les administracions públiques catalanes, els organismes i les
entitats públiques poden encarregar la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o
de serveis a altres administracions, organismes o entitats públiques, de conformitat amb
el que disposa l'article 10.
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D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o
entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. L’encàrrec
de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat
pública que l’ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin
suport o en què s’integri l’activitat material concreta objecte de l’encàrrec.
L’article 25.1c) 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 correspon a la
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els
municipis i que les delegacions han d'anar acompanyades de la transferència dels
recursos necessaris per a exercir-les. L’article 29.1 de la mateixa norma disposa que els
consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els
serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme.
Per la seva banda, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha previst en el seu PAC que la
forma de prestació d’aquestes competències és mitjançant l’encàrrec de gestió al
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, ens instrumental del Consell
Comarcal que compta amb el personal adequat l’experiència adquirida de l’antic CODE
pels 25 anys de prestació d’aquests serveis.
El Consell Comarcal del Baix Ebre en la modificació del seu Programa d’Actuació
Comarcal va incloure el servei de “neteja viària”.
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre informa del següent:
ANTECEDENTS
1. En data 5 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Roquetes sol·licita al Consell Comarcal del
Baix Ebre, la prestació del servei de neteja viaria amb els mateixos mitjans amb que compta
l’actual contracte de serveis de recollida de residus municipals a les comarques del Baix
Ebre i del Montsià i de neteja viaria, en alguns dels seus municipis.
2. L’ajuntament de Roquetes sol·licita la prestació de neteja viaria amb una escombradora
mecànica accionada per un conductor, i amb una dedicació de tres jornades a la setmana de
8 hores de duració, sent un total de 1.248 hores anuals de servei.
3. Un cop analitzat l’encaix i la viabilitat tècnica d’afegir aquest servei addicional al contracte
actual de gestió de residus i neteja viaria del COPATE, i a petició de la secretaria i
intervenció d’aquest Consorci, es passa a informar sobre el cost del servei de neteja viaria
sol·licitat per l’Ajuntament de Roquetes, així com l’especificació de les condicions tècniques
que regiran aquesta prestació de servei.
4. Sobre la prestació del servei es regeix segons l’articulat del PPTP capítol 8 de Neteja Viaria
(i a l’annex d’aquest document s’inclouen les condicions especifiques per al servei de neteja
viaria al municipi de Roquetes i que s’hauran d’incorporar al contracte).
5. A l’oferta de l’empresa adjudicatària del servei, UTE Baix Ebre Montsià, el preu unitari de

6

neteja viaria que consta a la pàgina 129 de la memòria econòmica és de 30,08 euros/hora
més Despeses Generals (7%) i Benefici Industrial (3%) més IVA (10%). Sent un preu final de
36,40 euros per hora IVA inclòs.
6. Per tant, 1.248 hores de dedicació (neteja viaria+ desplaçament) a Roquetes x 36,40
€/hora = 45.427,20 € a l’any IVA inclòs.
7. A l’oferta de l’empresa adjudicatària del servei, UTE Baix Ebre Montsià, la descripció del
servei prestat està descrit a la pàgina 81 de la memòria tècnica.

CONCLUSIONS
PRIMER.- La petició del servei que sol·licita l’Ajuntament de Roquetes és viable tècnicament i
es pot prestar amb els mitjans tècnics i humans que compta el contracte de serveis de recollida
de residus municipals a les comarques del Baix Ebre i del Montsià i de neteja viaria, del
COPATE. Així mateix, també es podrà fer el seguiment, control i inspecció del servei, pels
mitjans tècnics i humans que compta el COPATE.
SEGON.-Que per a la sol·licitud de prestació de servei de neteja viaria al municipi de Roquetes
de tres jornades a la setmana i un total de 1.248 hores anuals, el cost anual resultant és de
45.427,20 € a l’any IVA inclòs. Regulant-se a través d’un preu hora de 36,40 €/hora IVA inclòs.
TERCER.- Les prescripcions tècniques de la prestació de la neteja viaria per al municipi de
Roquetes que regiran el servei s’inclouen a l’annex d’aquest informe. Aquestes prescripcions
són les que regiran la prestació del servei entre l’Ajuntament, el COPATE i l’empresa, i s’han
d’incloure al contracte.
QUART.- Es proposa als òrgans de decisió d’aquest Consorci, sotmès a criteri dels serveis
jurídics, ampliar l’actual prestació del servei de neteja viaria del contracte i incorporar la
necessitat de servei del municipi de Roquetes , en aplicació de l’art. 25 del PCAP, tractant-se
d’uns serveis addicionals que tenen la mateixa finalitat del contracte en vigor, i per un import de
45.427,20 €, que no supera el 20% del preu primitiu del contracte. Traslladar el present informe
als òrgans de decisió del Consorci, així com a l’Ajuntament de Roquetes, per a la seva
consideració.

Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Gestió Ambiental, i amb unanimitat dels 25 membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Acceptar la delegació de la facultat de la neteja viària al municipi de Roquetes.
Segon. Encarregar la gestió del servei de neteja viària per raó de les competències
delegades al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-, ens
instrumental del Consell comarcal del Baix Ebre.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Roquetes i el Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-.
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PUNT 5è.- Aprovació, si s’escau, dels costos dels serveis de recollida, transport i
tractament de residus a la comarca del Baix Ebre que seran efectius a partir per
a l’exercici 2019. Exp. 818/2019.
El Consell Comarcal del Baix Ebre exerceix les competències delegades pels
ajuntaments de la comarca en matèria de residus
Actualment, el Consell Comarcal del Baix Ebre presta el servei a través del seu ens
instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre -COPATE-.
El COPATE presta el servei de recollida a través d’una empresa adjudicatària i el
servei de tractament amb mitjans propis.
El COPATE ha aprovat el cost dels serveis de recollida, arran la recent adjudicació del
contracte, i del servei de tractament adequant els preus a la realitat actual, que seran
efectius a partir del proper dia 1 d’agost de 2018.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Gestió Ambiental, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del
grup del PDECAT, els 8 consellers comarcals del grup d’ERC, els del 5 consellers
comarcals del grup del PSC i el del membre del grup comarcal del PP, i amb
l’abstenció del membre d’Entesa, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el cost dels serveis de recollida, transport i tractament de residus a la
comarca del Baix Ebre que seran efectius per a l’exercici 2019 i fins que s’acordi una
modificació dels mateixos
Segon- Notificar el present acord als ajuntaments de la comarca del Baix Ebre i
facultar la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de tots els
documents necessari per a l’efectivitat de l’acord.
PUNT 6è.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de compatibilitat a una
treballadora. Exp. 791/2019.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 338 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, tots aquells
treballadors de l’Administració que desitgin exercir alguna altra activitat han de formular
prèviament la declaració d’activitats corresponent i que, en tot els casos, requereix
autorització expressa prèvia, i que correspon al ple de l’entitat local declarar aquesta
compatibilitat.
Amb data 15 d’abril de 2019, la treballadora Raquel Gas Chulbi ha presentat un escrit
pel qual exposa que actualment està prestant serveis al Consell Comarcal del Baix
Ebre, en jornada completa com a administrativa de l’EBASP i sol·licita compatibilitzar
l’exercici de l’advocacia per compte propi, exceptuant la defensa d’assumptes que
tinguin incidència en el seu àmbit laboral dintre del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació, i amb unanimitat dels 25 membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
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Primer- Atès que el lloc de treball desenvolupat no té incorporat de forma expressa
com a component del complement específic el factor d’incompatibilitat, es declara la
següent compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat en el sector públic:
1. Treballador: Raquel Gas Chulbi
Segona activitat privada: exercici de l’advocacia per compte propi
Horari: fora de l’horari de treball en el Consell Comarcal del Baix Ebre
Segon- Deixar constància a aquestes treballadores de l’obligació d’abstenir-se
d’intervenir en expedients que puguin tenir incidència en el seu àmbit laboral dins el
Consell Comarcal del Baix Ebre
Tercer. Notificar el present acord a les treballadores afectades i als serveis de personal
PUNT 7è.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels preus tarifats del procés
de preparació i valoració d'adopció internacional, i informes seguiment
postadoptiu aprovats per acord plenari de data 20 de desembre de 2013. Exp.
774/2019.
Considerant que, amb data 11 d’abril de 2019, es va iniciar procediment per modificar
el preu públic del procés de preparació i valoració d'adopció internacional, i informes
seguiment postadoptiu
Considerant que de conformitat amb la Provisió de Presidència de data 11 d’abrilde
2019, va ser emès informe per aquesta Secretaria referent al procediment a seguir i a
la Legislació aplicable.
Considerant que es va emetre pels Serveis Tècnics un informe tècnic sobre la Preus
tarifats del procés de preparació i valoració d'adopció internacional, i informes
seguiment postadoptiu.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada per la Comissió
Informativa de Governació, i amb unanimitat dels 25 membres, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la modificació dels preus tarifats del procés de preparació i valoració
d'adopció internacional, i informes seguiment postadoptiu aprovats per acord plenari de
data 20 de desembre de 2013
SEGON. Fixar les següents tarifes:
Preparació i valoració genèrica:
- Assistència obligatòria a sessió informativa a l’ICAA: gratuïta.
- Curs de preparació per a l’adopció 400,00 €
- Procés d’estudi i valoració psicosocial de les persones o famílies que sol·liciten una
adopció (entrevistes individuals + informe psicosocial): 1.000,00 €
Altres supòsits:

9

- Actualitzacions per segones, posteriors adopcions o caducitat de la idoneïtat
(entrevistes individuals + informe psicosocial) 500,00 €
- Situacions especials (una entrevista + informe) 150,00 €
- Informe de seguiment, no canvia 106,38 €
- Actualització dintre dels tres anys de la idoneïtat sense modificació: si en el període
dels tres anys de validesa de la idoneïtat, el país d’origen de l’infant demana una
actualització que no comporti cap modificació, aquesta actualització serà sense cost.
- Actualització dintre dels tres anys des de la idoneïtat amb modificació o ampliació
d’informació:
Si en el període dels tres anys de validesa de la idoneïtat, el país d’origen de l’infant
demana una actualització o informe que comporti canvi de perfil de l’infant susceptible
de ser adoptat o nova descripció de la llar per canvi de domicili, serà considerat com a
situació especial: 150,00 €
Si en el període de tres anys de validesa de la idoneïtat, el país d’origen de l’infant
demana un nou informe que comporti ampliació, canvi d’estructura de l’informe o nous
ítems no previstos en l’inici de l’estudi serà considerat com una situació especial:
150,00 €.
Els imports que consten podran ser actualitzat per l’ICAA d’acord amb l’IPC i
s’aplicaran als preus aprovats pel Consell Comarcal del Baix Ebre mitjançant una
resolució de Presidència
D’acord amb l’article 20.1.8 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit, aquestes tarifes estan exemptes de l’impost.
TERCER. Publicar el present Acord en la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix
Ebre i en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte del seu general coneixement.
PUNT 8è.- Donar compte de la resolució de presidència de l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2018. Exp. 755/2018.
1. ANTECEDENTS

1.1 En data 1 de febrer de 2019 la Presidenta va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 La secretaria ha emès informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost
del 2018.
1.3. La interventora acctal. ha emès informe sobre el compliment dels resultats
obtinguts a la liquidació.
1.4 La interventora acctal. ha emès informe sobre el càlcul dels objectius del
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit
del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.
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1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

16.057.540,00
1.874.350,23
17.931.890,23
16.667.174,95
16.667.174,95
16.482.294,67
16.482.294,67
12.562.950,04
4.026.953,28

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

3.838.828,43
0,00
3.818.586,10
20.242,33

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

4.047.195,61
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1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

16.057.540,00
1.828.550,23
17.886.090,23
15.331.510,19
1.452,12
1.452,12
11.084.731,95
4.245.326,12

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

5.190.339,88
38.401,33
4.024.804,04
1.127.134,51

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

5.372.460,63

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018
DRETS
RECONEGUTS
NETS

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

15.088.324,48
241.733,59
15.330.058,07
0,00
0,00
15.330.058,07

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

14.888.497,88
1.458.609,58
16.347.107,46
0,00
135.187,21
16.482.294,67

RESULTAT

199.826,60
-1.216.875,99
-1.017.049,39
0,00
-135.187,21
-1.152.236,60
82.074,65
1.176.807,75
128.906,39
- 22.260,59
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1.5.4. Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/18
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària
(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

IMPORTS ANY
573.178,59
5.512.617,78
4.245.326,12
1.127.134,51
140.157,15
5.740.963,33
4.026.953,28
20.243,36
1.693.766,69
115.008,75
115.886,19
877,44
229.824,29
42.256,56
128.906,39
58.661,34

1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 186.792,60 €. 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:
Concepte
Redacció projecte sanejament Aldover i Xerta
Conveni Aj. Tortosa programa integral
Ajuts complementaris ensenyament
Arxiu Històric Comarcal
Tiquet fresc
TOTAL

-

41.550,00
20.625,00
59.846,45
697,38
6.187,56
128.906,39

Incorporació voluntària:
Concepte
Subministrament vehicle elèctric
Consell Consultiu de les Dones
Estudi relació llocs de treball
Elaboració inventari bens de la corporació
Estudis i treballs tècnics
Atorgament subvencions entitats comarcals 2018
TOTAL

31.794,93
2.996,88
16.940,00
4.162,40
1.452,00
540,00
57.886,21
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Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.

1.6. 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.
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 necessitat de finançament per import d 1.030.501,23 €
d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Dèficit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Necessitat de finançament

15.330.058,07
16.347.107,46
-1.017.049,39
-13.451,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.316.606,23
16.347.107,46
-1.030.501,23

Aquesta necessitat de finançament es deguda als ingressos que financen romanents
afectats que ascendeixen a 1.086.732,82 €, per la qual cosa el resultat de la capacitat
de finançament seria de 56.231,59 €
En conseqüència, aquesta Entitat Local haurà de formular un Pla Economicofinancer
de conformitat amb l’establert en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en l'article 9 de l'Ordre
21/05/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica, 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

1.7. Compliment de la regla de la despesa
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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 la liquidació del 2017 amb aquell
que es desprèn de la liquidació del 2018.
La despesa computable de l'exercici 2018 serà la no financera, exclosos els
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de
les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb
superàvit de la liquidació del 2017 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2017 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2017 al 2018 és del 2,4% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2018 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 1.207.951,57 €

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local

Liquidació
exercici 2017
14.496.724,63
0,00

Liquidació
exercici 2018
16.338.811,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.496.724,63

13.556.085,67
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea

0,00
16.338.811,79
0,00
14.167.645,92
0,00

15

Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació

8.147.611,90
504.145,19
4.904.328,58

Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

940.638,96
0,024
963.214,30

0,00
8.015.058,03
479.023,00
5.673.564,89
0,00
0,00
2.171.165,87

0,00
0,00
963.214,30
2.171.165,87
-1.207.951,57
130,82%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. 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 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..

Import
15.088.324,48
0,00

3

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)

15.088.324,48

4

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini

197.718,48

5

Deute viu a 31 de desembre a curt termini

904.811,84

6

Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

7,31%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 45,94 dies.
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I.

FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 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

•

El romanent de tresoreria

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.
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.
5. 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.
6. 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.
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7. 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.
Per tant,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que figura a la part
expositiva.
Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que
se celebri.
Tercer.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Quart.- Formular un Pla Economicofinancer de conformitat amb l’establert en els
articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, i en l'article 9 de l'Ordre 21/05/2012, d'1 d'octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica, 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
PUNT 9è-. Propostes d’urgència.
A)
Moció presentada pel grup comarcal del PDECAT sobre la simulació de
crema i afusellament del MHP Carles Puigdemont a la localitat de Coripe.
El Ple del consell acorda amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del grup
del PDECAT, els 8 dels consellers comarcals del grup d’ERC i el del conseller
comarcal del PP, amb l’abstenció del conseller comarcal d’Entesa i amb els 5 vots en
contra dels consellers comarcals del grup del PSC, l’aprovació de la urgència i debaten
aquest punt.
Un cop aprovada la urgència, el Sr. Kilian Franch presenta la moció.
Tot seguit en el seu torn de paraula, el Sr. Segarra en representació del PP exposa
que evidentment és un fet molt desagradable però que en ciutats catalanes com Vic
han passat fets semblants a aquests, per això s’abstindrà en la votació sobre aquesta
moció.
Seguidament el Sr. Jordan en representació d’Entesa anuncia que votarà sí a la moció
presentada.
En el seu torn, el Sr. Roig en nom del grup comarcal del PSC, anuncia que votarà a
favor d’aquesta moció tot i no esta d’acord amb el concepte, però sí perquè són un
partit demòcrata i no els agraden fets com els que denúncia la moció.
Denúncia també el Sr. Roig que en poblacions catalanes com Solsona i Vic han passat
fets molt similars i no s’han denunciat com en aquest cas.
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El Sr. Adell en representació d’ERC anuncia que el seu grup també donarà suport a la
moció presentada.
Per finalitzar, el Sr. Franch dona les gràcies als grups que han votat a favor i afegeix
que ells com a demòcrates troben tant malament aquestes fets com els que denuncien
els grups del PSC i el PP.
Un cop han exposat els seus motius els diferents grups, el Ple del consell comarcal
debat la següent proposta:
El passat 21 d’abril de 2019 es va dur a terme a la localitat sevillana de Coripe (Sevilla)
una celebració local que consisteix en simular la crema d’un personatge públic/històric.
Enguany es va escollir la figura del MHPCarles Puigdemont, que es va transfigurar en
un ninot que portava un llaç groc i l’estelada a l’esquena.
En la celebració, un conjunt de persones varen transportar el ninot fins que va ser
penjat, afusellat i finalment cremat.
Davant d’aquesta acció, l’alcalde del municipi (del PSOE) es va defensar dient que "El
muñeco representa un mal y lo que se mata es el mal".
Tenint en compte que el “mal” que argumentava l’alcalde del municipi estava
representat pel President Carles Puigdemont, el llaç groc i l’estelada, volem fer saber a
la ciutadania, així com al consistori de Coripe,el següent:
•

•

•

El President Puigdemont és un líder polític, escollit democràticament per la
ciutadania de Catalunya. És defensor del diàleg, de la no-violència, del respecte
mutu entre pobles, dels valors democràtics més ferms. A més, l’atac contra la
seva persona també ho és contra la presidència de la Generalitat, institució que
acull i engloba a tots els ciutadans de Catalunya.
Els llaços s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen els catalans i
catalanes per mostrar el seu rebuig contra la vulneració dels drets civils
fonamentals. No és una reivindicació de la independència, sinó que és una
reivindicació contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per les
seves idees polítiques. Alhora, també els utilitzen persones que no són
independentistes ique estan a favor dels drets de les persones injustament
tractades o que s’han escandalitzat per aquestes situacions.
L’estelada és la bandera catalana que representa el desig d’independència i
llibertat nacional del poble de Catalunya. És un símbol d’una ambició política,
democràtica i inclusiva, i en cap cas pretén enfrontar-se a ningú.

Aquesta actuació és ofensiva per totes aquelles persones que comparteixen les idees
representades pels símbols atacats i extremadament irrespectuosa envers la figura del
President de la Generalitat de Catalunya, màxim representant, cal recordar, de la
totalitat de la ciutadania de Catalunya.
Per tot l’exposat, després de conèixer la proposta presentada pel grup comarcal del
PDECAT, amb els vots a favor dels 10 consellers comarcals del PDECAT, els dels 8
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membres del grup comarcal d’ERC, els dels 5 membres del grup comarcal del PSC i el
del conseller comarcal d’Entesa, amb l’abstenció del conseller comarcal del PP, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer.- Condemnar enèrgicament l’actuació de simular l’afusellament i crema del
MHP Carles Puigdemont, del llaç groc i de l’estelada. Es tracta d’una falta de respecte
personal envers el President Puigdemont i un menyspreu col·lectiu envers els milers de
ciutadans de Catalunya que el van escollir com el seu representant.
Segon.- Rebutjar l’atac a símbols com el llaç groc o l’estelada. Es tracta de símbols
reivindicatius que expressen sentiments i aspiracions legítimes a qualsevol país
democràtic.
Tercer.- Exigir la presentació d’excuses per part del consistori del municipi de Coripe i
demanar depuracions polítiques als responsables municipals que hagin donat
autorització per la celebració d’aquest acte.
Quart.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat de presentar una
denúncia per aquest tema davant la Fiscalia especialista en matèria de delictes d’odi i
discriminació.
Cinquè.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Coripe (Sevilla) i al
Parlament de Catalunya.
PUNT 10è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
No se’n produeixen
Finalitzades les intervencions i no havent més assumptes per tractar, la Presidenta
aixeca la sessió, sent 13:51 hores del mateix dia del començament, en absència de la
Secretaria accidental, el ple acorda que el secretari de la sessió sigui el Sr. Francesc
Folqué Alcoverro, , estenc la present acta i en dono fe. Certifico.
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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