ACTA 04/2022 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Consellers:
Arasa Pascual, Francesc
Aviñó i Martí, Roger
Caballé Pallarés, Joan Antonio
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco
Curto Castells, Andreu
Del Amo Galarzo, Eva
Fabra i Verge, Laura
Forné i Ribé, Jordi
Franch Pellisé, Josep
Galbe Mauri, Eladi
Garcia i Maigí, Ivan
Gaseni i Blanch, Jordi
Gilabert Rodriguez, Antoni
Llaó i Llaó, Mª Cinta
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier – renúncia al punt d’urgència
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Vallespí Cerveto, Francesc
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
Sent les 13:30 hores del dia 29 d’abril 2022, 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 26 d’abril de
2022, sota el següent ordre del dia:
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PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
PUNT 2n.- Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència.
PUNT 3r.- Expedient 434/2022. Aprovació, si s'escau de la ratificació de sol·licitud
Programa Orienta del Servei d’Ocupació de Catalunya.
PUNT 4t.- Expedient 1044/2021.Aprovació, si s'escau, de la modificació del model de
conveni per regular els programes socials d'habitatges.
PUNT 5è.- Expedient 1228/2020. Aprovació, si s'escau, de la liquidació dels costos
dels serveis socials de l'exercici 2021.
PUNT 6è.- Expedient 319/2022. Aprovació, si s'escau, del model de conveni a signar
amb els ajuntaments de la comarca per a finançament del servei de cura d'infants de 0
a 14 anys.
PUNT 7è.- Expedient 243/2022. Donar compte de l'expedient de la 4a. modificació de
pressupost de l'exercici 2022.
PUNT 8è.- Expedient 453/2022. Donar compte de l'expedient de la 6a. modificació de
pressupost de l'exercici 2022.
PUNT 9è.- Expedient 446/2022. Aprovació, si s'escau, del 5è expedient de modificació
de crèdits del pressupost de l'exercici 2022.
PUNT 10è.- Expedient 447/2022. Aprovació, si s'escau, de l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits del pressupost de 2021 a 2022.
PUNT 11è.- Expedient 273/2022. Donar compte de l' Informe – resum resultat del
control intern de l’exercici 2021 del Consell Comarcal del Baix.
PUNT 12è.- Expedient 48/2022. Donar compte de l'informe d'auditoria financera i de
compliment de Baix Ebre Innova, SL.
PUNT 13è.- Expedient 366/2022. Aprovació, si s'escau, del reconeixement de
compatibilitat per a exercici professional privat a una treballadora.
PUNT 14è.- Expedient 475/2022. MOCIÓ DEL GRUP COMARCAL D'ERC PER
ACLARIR ELS FETS DE L’ESPIONATGE CONTRA EL MOVIMENT
INDEPENDENTISTA CATALÀ.
PUNT 15è.- Propostes d’urgència.
PUNT 16è.- Torn obert de control, precs i preguntes.
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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.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
El Sr. President exposa als consellers i conselleres presents que a l’acta anterior s’ha
d’incorporar al punt 17è, les següents paraules que va dir la Sr. Pedret, portaveu del
grup comarcal del PSC. “Instar a la Generalitat a signar el compromís de la gratuïtat de
l’escolarització al tercer curs de les escoles bressol públiques, sense que això
repercuteixi negativament en els municipis”
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, de data 31 de
març de 2022, pel fet que s’ha distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i
s’aprova, per unanimitat dels consellers comarcals presents, l’acta 03/2022 de la
sessió ordinària de data 31 de març de 2022.
PUNT 2n. Expedient 85/2022. Donar compte de Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 631/2021 -- Múltiples
RP 2022-0119 interessats -- PROCEDIMENT DE SELECCIO PERSONAL
FUNCIONARI A1 - ARQUITECTE - --

631/2021

SIA 2126677 -- Expedient 1258/2021 -- Múltiples interessats -RP 2022-0118 COMPACTACIONS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS
2021-2022 --

1258/2021

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1292/2021 -RP 2022-0117 Múltiples interessats -- SELECCIO FUNCIONARI/ÀRIA GRUP A2 TECNIC / A INTERVENCIO --

1292/2021

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 32/2022
RP 2022-0116 -- Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL PER A LA
SELECCIÓ DE TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A. PERÍODE 2022 --

32/2022

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 445/2022 -RP 2022-0115 47829707B ELISABETH SARRIA SALVADOR -- Sol.licitud d'inclusió
al programa comarcal d'acolliment residencia d'urgència del Consell
Comarcal del Baix Ebre- ELISABETH SARRIA SALVADOR --

445/2022

SIA 2400124 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 10/2022
RP 2022-0114 -- CONTRACTE DE SERVEIS. "Comunicació i difusió de les accions
del projecte Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant. Període
2021-2022" -SIA 2126682 -- 102 CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA -Expedient 289/2022 -- Múltiples interessats -- CONTRACTE
RP 2022-0113 D'OBRES. REPOSICIÓ DE DIVERSOS TRAMS DEL FERM DE LA
VIA VERDA DE LA VAL DE ZAFÁN. FENÒMENS
METEREOLÒGICS. --

oct-22

289/2022

3

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 631/2021 -- Múltiples
RP 2022-0112 interessats -- PROCEDIMENT DE SELECCIO PERSONAL
FUNCIONARI A1 - ARQUITECTE - --

631/2021

SIA 2165410 -- Expedient 426/2022 -- P4301300B Ajuntament
RP 2022-0111 Ametlla de Mar -- PROCEDIMENT RENOVACIO AUTORITZACIO
ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS - NETEJA EDAR P.I. LES
CREUTES L'AMETLLA DE MAR --

426/2022

SIA 2165364 -- 110 PERSONAL -- Expedient 603/2021 -RP 2022-0110 40914515E FRANCISCO LUQUE CRESPILLO -- FRANCESC
LUQUE CRESPILLO. PETICIÓ JUBILACIÓ PARCIAL --

603/2021

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 625/2021 -- Múltiples
RP 2022-0109 interessats -- CONTRACTE DE RELLEU. JUBILACIO PARCIAL
FRANCESC LUQUE CRESPILLO --

625/2021

SIA 2165410 -- Expedient 388/2022 -- B43516988 PRONTOSERVIS
RP 2022-0108 SOCIEDAD LIMITADA -- PROCEDIMENT ACREDITACIO DE
TRANSPORTISTES DE VEHICLES CISTERNA - AUTORITZAR
CAMIÓ 8999KMS --

388/2022

SIA 2126660 -- 110 PERSONAL -- Expedient 418/2022 -RP 2022-0107 CONTRACTACIÓ TREBALLADOR/A SOCIAL EBASP
SUBSTITUCIÓ VACANCES 20021-IMMA ZAFRA --

418/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 625/2021 -RP 2022-0106 RESOLUCIO DE RECURSOS DE REPOSICIO I ESTABLIMENT
ORDRE DE PUNTUACIO I BORSA
RP 2022-0105 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO
SIA 2165410 -- Expedient 375/2022 -- B83406769 SERVIAREAS
RP 2022-0104 2000, SL -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT
AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - SERVIAREAS 2000, SL,
EXIT L'ALDEA -SIA 2165352 -- 450 TURISME -- Expedient 71/2022 -- 52603484T
RP 2022-0103 Gemma Bo Franch -- Sol.licitud de col.locacó de lames informatives
de senyalització a pals de un senyal turistic ja existent
SIA 2165410 -- Expedient 373/2022 -- 47629382Q JUAN JOSE
JAEN BELLOT -- PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ
RP 2022-0102 D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS EN
CAMIO CISTERNA - ESTACIO DE BENIFALLET, JUAN JOSE JAEN
BELLOT -RP 2022-0099 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 -RP 2022-0100 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 -RP 2022-0101 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 -RP 2022-0098 SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 87/2022 -COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY 2022 -SIA 2165359 -- 450 TURISME -- Expedient 374/2022 -- P9359001F
RP 2022-0096 EMD DE JESÚS -- PETICIO ACCÉS VIA VERDA. BICICLETADA
EMD JESUS --

625/2021
418/2022
375/2022

71/2022

373/2022

87/2022
87/2022
87/2022
87/2022
374/2022
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SIA 2126690 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
705/2021 -Pròrroga contracte Adrià Vazquez -JOVES EN
RP 2022-0097
PRÀCTIQUES DE GARANTIA JUVENIL. CONVOCATÒRIA 2021.
JENP_2021 -

705/2021

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 24/2022 -RP 2022-0095 46636141F JUAN ANTONIO GRIS MUÑOZ -- Contractació Juan
Antonio Gris Muñoz-Treballador familiar --

24/2022

Expedient 2546/2017 -- 40920280Z REGINA RIUS MAURI -RP 2022-0094 Contractació treballadora familiar procedent borsa de treball Regina
Rius Mauri -RP 2022-0093 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO
SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1292/2021 -RP 2022-0092 Múltiples interessats -- SELECCIO FUNCIONARI/ÀRIA GRUP A2 TECNIC / A INTERVENCIO -RP 2022-0091 SIA 2126677 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 272/2022 -PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL ANY 2022 -SIA 2126677 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 213/2022 -RP 2022-0090 AJUTS PER A L'ASSISTÈNCIA A LLARS D'INFANTS, 2a
adjudicació -SIA 2126638 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 750/2021 -RP 2022-0089 Múltiples interessats -- BONIFICACIONS TRANSPORT NO
OBLIGATORI, CURS 2021-2022 -SIA 2165410 -- Expedient 298/2022 -- A41222142 DANIEL AGUILO
RP 2022-0088 PANISELLO SA -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT
AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - DAPSA L'ALDEA -RP 2022-0087 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO
SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 365/2022 -RP 2022-0086 40919769D ROSA MURIA MARGALEF -- Sol.licitud de la
treballadora del departament de Serveis Socials del CCBE Rosa
Muria de permís sense retribució per atendre a un familiar -RP 2022-0085 AIXECAMENT D'OBJECCIONS D'INTERVENCIO

2546/2017
748/2020
1292/2021
272/2022
213/2022

750/2021

298/2022
748/2020
365/2022
361/2022

SIA 2126749 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 244/2022 -RP 2022-0084 Expedient per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2021 --

244/2022

SIA 2126660 -- 600 ENSENYAMENT -- Expedient 926/2021 -RP 2022-0083 Múltiples interessats -- CRIDA I CONTRACTACIONS DE
MONITORES I EMPLATADORES MENJADOR ESCOLAR, CURS
2021-2022 --

926/2021

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient 32/2022
RP 2022-0082 -- Múltiples interessats -- BORSA DE TREBALL PER A LA
SELECCIÓ DE TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A. PERÍODE 2022 --

32/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 34/2022 -- Múltiples
RP 2022-0081 interessats -- Borsa de treball d’empleats públics administratius i
auxiliars administratius en règim d’interinatge. Gener 2022 --

34/2022

SIA 2126660 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 22/2022 -- Múltiples
RP 2022-0080 interessats -- BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A
PROSPECTOR/A. PERÍODE 2022 --

22/2022
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PUNT 3r.- Expedient 434/2022. Aprovació, si s'escau de la ratificació de
sol·licitud Programa Orienta del Servei d’Ocupació de Catalunya..
L’ORDRE EMT/8/2022, de 10 de febrer, aprova les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades al finançament del Programa Orienta (SOC –
ORIENTA)
La RESOLUCIÓ EMT/935/2022, de 22 de març, obre la convocatòria, per a l'any 2022,
per a la concessió de subvencions destinades al Programa Orienta (SOC-Orienta)
L’objectiu del Programa és la realització d'un servei personalitzat d'orientació
professional i d'acompanyament a la inserció per millorar l'ocupabilitat de les persones
demandants d'ocupació i facilitar la seva inserció laboral.
El col·lectiu al que va adreçada la convocatòria són les persones treballadores
demandants d'ocupació en situació d'atur, i les persones treballadores que es troben
en situació de precarietat laboral. Totes les persones participants han d'estar inscrites
al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment
d'iniciar el programa.
Des de l’àrea d’activació econòmica s’ha preparat i presentat la sol·licitud per tal que el
Consell Comarcal del Baix Ebre pugui continuar gaudint dels beneficis d’aquest
programa, atès que el termini de presentació de la subvenció finalitzava abans de la
celebració de la sessió plenària.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa d’Activació Econòmica i Esports, sotmet l’assumpte a votació ordinària i,
per unanimitat dels 25 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Ratificar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de
Catalunya per a la Realització del Programa ORIENTA (SOC-ORIENTA), per un import
total de 78.290,41 euros, d’acord amb les següents dades:
•
•
•
•
•
•

Nombre d’unitats d’orientació sol·licitades:
Import sol·licitat pel personal tècnic:
Import del personal coordinador:
Import del personal prospector:
Import del personal de suport:
Import de despeses generals:

1
34.912,11 €
3.491,21 €
17.456,05 €
12.219,25 €
10.211,79 €

Segon. Tramitar aquest acord de la forma reglamentària facultant a la presidència per
signar tots els documents necessaris per a la seva efectivitat.
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PUNT 4t.- Expedient 1044/2021.Aprovació, si s'escau, de la modificació del model
de conveni per regular els programes socials d'habitatges.
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de data 25.02.2022, va aprovar
el MODEL UNIC de Conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i els Ajuntaments que s’hi vulguin acollir, amb la finalitat de crear un parc
d’habitatges de lloguer social per tal de poder donar resposta a les famílies en situació
d’especial d’emergència i amb necessitat d’acompanyament social al seu municipi,
amb el text marc que s’annexa, amb el benentès que l’addenda annexa a cada
conveni inclourà els pisos i les condicions concretes de cada municipi
El model de conveni aprovat conté les clàusules que determina l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, excepte les referents a l’incompliment d’obligacionsi al
mecanisme de seguiment
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels 25 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Modificar el MODEL UNIC de Conveni de col·laboració a signar entre el
Consell Comarcal del Baix Ebre i els Ajuntaments que s’hi vulguin acollir, amb la
finalitat de crear un parc d’habitatges de lloguer social per tal de poder donar resposta
a les famílies en situació d’especial d’emergència i amb necessitat d’acompanyament
social al seu municipi, amb la inclusió del text següent:
Sisè.- Comissió de Seguiment
S’estableix la creació d’una Comissió de Seguiment composada per dos representants del
CONSELL COMARCAL i dos representants de l’AJUNTAMENT que és reuniran trimestralment
o quan sigui necessari per tractar tots el temes relacionats amb el Conveni.
Setè.- Incompliment i causes de resolució
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni facultarà
l’altra part a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució.
També serà causa de resolució el mutu acord de les parts.

Segon. Que la Presidència del Consell Comarcal signi tots els documents necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 5è.- Expedient 1228/2020. Aprovació, si s'escau, de la liquidació dels
costos dels serveis socials de l'exercici 2021.
Amb data 18 de desembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la previsió
del cost que corresponia a cada ajuntament de la comarca integrat en la xarxa de
serveis socials d’atenció primària comarcal per a la prestació dels serveis socials
bàsics durant l’any 2021, i va aprovar-ne el model d’annex al conveni marc per a la
prestació del servei social d’atenció primària, que recollia, per a cada ajuntament,
l’aportació prevista per a cada servei, amb el següent detall.
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APORTACIÓ

MUNICIPI

UBASP

APORTACIÓ
SAD

APORTACIÓ APORTACIÓ APORTACIÓ
SIS
BAT
SIAD

TOTAL

l’Aldea

26.404,60

8.317,12

13.901,78

573,34

1.975,40

51.172,24

Aldover

6.022,58

12.794,81

2.947,44

121,56

418.82

21.886,39

Alfara de Carles

1.705,16

881,72

1.259,85

51,96

179,02

4.077,71

Ametlla de Mar

59.728,54

29.420,83

22.680,62

935,4

3.222,84

115.988,23

L’Ampolla

24.521,78

8.741,53

10.710,38

441,72

1.521,91

45.937,32

Benifallet

4.801,52

12.059,50

2.469,57

101,85

350,92

19.783,36

Camarles

27.932,10

10.852,07

10.773,88

444,34

1.530,93

51.533,32

Deltebre

85.632,12

68.353,04

38.370,24

1.582,47

5.452,29

199.390,16

Paüls

3.601,14

3.461,08

1.858,03

76,63

264,02

9.260,90

El Perelló

18.455,96

13.438,01

9.256,71

381,77

1.315,35

42.847,80

Roquetes

56.845,56

36.861,16

26.643,96

1.098,86

3.786,02

125.235,56

Tivenys

5.240,50

1.582,49

3.004,25

123,9

426,89

10.378,03

Xerta

6.397,64

11.858,81

3.909,87

161,25

555,58

22.883,15

El punt 4t d’aquest annex al conveni marc estableix:
“Aquesta quantitat estarà subjecta a la revisió efectiva de la prestació d’hores dels
professionals i podrà ser incrementada o disminuïda en funció de l’atenció prestada al
municipi i degudament consensuada amb l’Ajuntament”
Igualment, el punt 5è de l’annex al conveni marc estableix:
“l'Ajuntament es compromet a fer efectiu el cost previst inicialment del servei d’acord
amb el següent desglòs:
- 50% abans del dia 30 de juny de 2021
- 40% abans del dia 30 de novembre de 2021
- 10% restant, un cop efectuada la liquidació final”
Efectuada la justificació de la despesa del servei davant del Departament d’Afers
Socials com a part del contracte programa de serveis socials de 2021 i, considerant els
imports ja ingressats, els pendents i la liquidació dels costos, procedeix, per tant, la
regularització del cost imputat a algun ajuntament.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels 25 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el resultat final de la liquidació per la prestació dels serveis socials
bàsics durant l’any 2021, que correspon a cada Ajuntament, d’acord amb el resum que
consta seguidament i, per tant, reclamar-ne el pagament, si s’escau, o efectuar-hi la
devolució si ja s’havia efectuat el total del pagament:

MUNICIPI
l’Aldea
Aldover

TOTAL
PREVISIÓ
51.172,24
22.305,21

LIQUIDACIÓ
47.377,53
23.511,90
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Alfara de Carles
Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta

4.077,71
115.988,23
45.937,32
19.783,36
51.533,32
199.390,16
9.260,90
42.847,80
125.235,56
10.378,03
22.883,15

3.365,18
121.349,78
47.595,72
21.582,13
52.948,82
200.565,39
9.269,69
44.321,76
137.851,30
10.375,92
24.280,57

Segon. Notificar l’acord als ajuntaments de la comarca inclosos en el servei comarcal i
facultar la Presidència per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
PUNT 6è.- Expedient 319/2022. Aprovació, si s'escau, del model de conveni a
signar amb els ajuntaments de la comarca per a finançament del servei de cura
d'infants de 0 a 14 anys.
El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya té, entre
d'altres, la funció de dissenyar polítiques públiques que democratitzin la provisió i la
recepció de les cures, vetllar perquè el temps vital es faci compatible i generar un
estratègia de cura que permeti reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, la
gestió de la cura i dels usos del temps, segons el que preveuen els epígrafs j) i k) de
l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes.
En el marc d'aquestes competències, el Departament vol potenciar el sistema català
de serveis de cura, tot fomentant serveis, projectes i ocupació en aquest àmbit per tal
d'entendre la cura com un dret universal, però també vol remarcar la necessitat de
repartir-la, tot contribuint així a una organització social dels temps més igualitària des
d'un punt de vista de gènere i interseccional.
La RESOLUCIÓ IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova la
transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i
nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells
comarcals per a l'exercici 2021 preveu el finançament d’actuacions per a potenciar el
sistema català de serveis de cura, tot fomentant serveis, projectes i ocupació en
aquest àmbit per tal d'entendre la cura com un dret universal, però també vol remarcar
la necessitat de repartir-la, tot contribuint així a una organització social dels temps més
igualitària des d'un punt de vista de gènere i interseccional. Aquesta necessitat esdevé
també una tasca que han d'assumir corresponsablement les administracions públiques
competents.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca són les entitats
amb capacitat per desenvolupar les competències en matèria de serveis socials i les
que poden actuar en l’àmbit que preveu aquesta prestació
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Així, s’ha elaborat una proposta de conveni per tal de regular les relacions derivades
de l’execució de les actuacions finançades per aquesta resolució, tenint en compte
que el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha
transferit al Consell Comarcal del Baix Ebre la quantia de 110.960, 71 euros.
El repartiment d’aquesta quantia entre els Ajuntaments de la Comarca s’efectua de
la manera següent:
-Quantia lineal de 3.600 a tots els Ajuntaments.
-Distribució de la resta en funció de la població de 0 a 14 anys.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels 25 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració a signar entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments de la comarca que l’aprovin, en matèria de
prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 al 14 anys, el text del
qual s’annexa a aquest dictamen.
Segon. Aprovar la distribució que correspon a cada ajuntament, d’acord amb les
dades de població i l’import atorgat pel Departament

MUNICIPI
L’Aldea
Aldover
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta

TOTAL

HABITANTS

IMPORT
593,00
9.868,09
97,00
4.625,30
34,00
3.959,39
917,00 13.292,81
407,00
7.902,04
58,00
4.213,07
430,00
8.145,16
1.561,00 20.099,98
67,00
4.308,20
412,00
7.954,90
1.295,00 17.288,32
82,00
4.466,75
117,00
4.836,71
6.070,00 110.960,72

Tercer. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura del
conveni i de tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord
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PUNT 7è.- Expedient 243/2022. Donar compte de l'expedient de la 4a. modificació
de pressupost de l'exercici 2022.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 4/2022, del
Pressupost en vigor, en la modalitat de generació de crèdit, en el qual consta l'informe
favorable de la intervenció.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i
44 del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol
Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022 del Pressupost
vigent en la modalitat de generació de crèdits, d'acord al següent detall:
Alta/Suplement en Aplicacions de Despeses
Aplicació pressupostària

Descripció

Import

TERRI

150

13100

Personal laboral temporal territori

6.085,64

TERRI

150

16000

Seg. Soc. Personal temporal territori

1.977,83

SANEJA

161

62302

Projecte EDAR l'Ametlla-Almadrava

5.195,85

SANEJA

161

62305

Redacció projecte sanejament Bítem

3.050,00

SANEJA

161

62306

Redacció projecte sanejament Paüls

2.900,00

SANEJA

161

62307

Redacció projecte sanejament Campredó

3.300,00

SANEJA

161

62309

Projecte remodelació emissari submari l'Ametlla

SANEJA

161

22707

Direcció tècnica redacció projectes

7.625,54

IGU

231

46200

Subvenció temps de cures Aj. L’Aldea

9.868,09

IGU

231

46201

Subvenció temps de cures Aj. Aldover

4.625,30

IGU

231

46202

Subvenció temps de cures Aj. Alfara de Carles

3.959,38

IGU

231

46203

Subvenció temps de cures Aj. L’Ametlla de Mar

13.292,81

IGU

231

46204

Subvenció temps de cures Aj. L’Ampolla

7.902,04

IGU

231

46205

Subvenció temps de cures Aj. Benifallet

4.213,07

IGU

231

46206

Subvenció temps de cures Aj. Camarles

8.145,16

IGU

231

46207

Subvenció temps de cures Aj. Deltebre

20.099,98

IGU

231

46208

Subvenció temps de cures Aj. Paüls

4.308,20

IGU

231

46209

Subvenció temps de cures Aj.El Perelló

7.954,90

IGU

231

46210

Subvenció temps de cures Aj. Roquetes

17.288,32

IGU

231

46211

Subvenció temps de cures Aj. Tivenys

77.500,00

4.466,75
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IGU

231

46212

Subvenció temps de cures Aj. Xerta

ENSE

326

13100

Personal temporal ensenyament

ENSE

326

16000

Seguretat social ensenyament

VERDA

432

61000

Inversions via verda

15.000,00

VERDA

432

21000

Manteniment via verda i altres infraestructures

14.017,33

ADMIN

920

62600

Compra equips informàtics

4.836,71
11.750,00
4.150,00

4.045,02
267.557,92

TOTAL

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els
següents:

Alta/Suplement en Concepte d'Ingressos
Concepte

Descripció

39900

Altres ingressos

45000

Dir. Gral. Admció Local (fons coop)

45005

Subvenció Dep. Igualtat i Feminismes

45030

Addenda Dep. Ensenyament

45060

Conveni Agència Habitatge

75102

ACA. Convenis projectes sanejament
TOTAL

Import
4.045,02
29.017,33
110.960,71
15.900,00
8.063,47
99.571,39
267.557,92

JUSTIFICACIÓ
Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable el reconeixement del
dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació següent:
El Departament d’Igualtat i Feminismes ha resolt una subvenció per a dedicar-la a
temps de cures d’infants de 0 a 14 anys i s’executarà mitjançant conveni amb els
ajuntaments de la comarca.
L’increment en els import de l’addenda d’ensenyament del curs escolar 2021-2022
suposa un major dotació per a despeses indirectes que s’aplicarà a la contractació de
nou personal molt necessari per a l’àrea.
S’aplica la resta de la subvenció dels Fons next generation per reforçar l’àrea de
serveis tècnics.
Un cop justificat a l’ACA els imports dels convenis executats, els imports restants ja
atorgats es poden utilitzar per actuacions complementàries.
S’ha comunicat la modificació del conveni per a la remodelació de l’emissari submarí
de l’Ametlla de Mar amb un increment de la dotació i dels treballs a realitzar.
S’ha produït un increment en el Fons de cooperació local sobre el previst que es
destinarà a augmentar les aplicacions de manteniment i inversions de la via verda per
fer front a desperfectes no previstos
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El mes de desembre de 2021 es va produir una inundació al Consell i, un cop
comunicat l’import de la indemnització de l’assegurança, cal comprar els equips
malmesos per l’aigua.
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri.
PUNT 8è.- Expedient 453/2022. Donar compte de l'expedient de la 6a. modificació
de pressupost de l'exercici 2022.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2022, amb
la modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe
favorable de la Intervenció.
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. 6/2022, amb la modalitat
d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
APLICACIÓ PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ

IMPORT

SANEJA

161

62305

Redacció projecte sanejament Bítem

39.438,00

SANEJA

161

62306

Redacció projecte sanejament Paüls

39.564,00

SANEJA

161

62307

Redacció projecte sanejament Campredó

39.228,00

SOC

241

22620

Despeses programa 30 PLUS

21.000,00

SOC

241

44000

Personal BEI adscrit a Baix Ebre Avant

28.472,51

AMBI

165

61300

Punts recàrrega

24.967,14

UBASP

231

22105

Programa tiquet fresc

3.971,39

ARXI

3321

22609

Activitats Arxiu

4.043,47

TOTAL DESPESES

200.684,51

Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents
termes:
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Alta en Concepte d'Ingressos
Aplicació pressupost
Descripció
Cap Art.
Conc.
8
87
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanents de tresoreria per a despeses amb
8
87
87010
finançament afectat
TOTAL INGRESSOS

IMPORT
29.010,61
171.673,90
200.684,51

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri.
PUNT 9è.- Expedient 446/2022. Aprovació, si s'escau, del 5è expedient de
modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2022.
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que
es disposa de romanent de tresoreria per a despeses generals
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre
el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat de tots els membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2022 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats i romanent de tresoreria per a
despeses generals, d'acord al següent detall:

Pressupost de Despeses

Aplicació pressupostària

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Descripció

Import

IGU

231

23120

Desplaçaments personal immigració

IGU

231

23121

Desplaçaments personal igualtat

500,00

TRANS

231

23120

Desplaçaments personal transport

500,00

2.500,00
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TRANS

231

22104

Vestuari transport adaptat

ICIF

231

22199

Material ICIF

ADMIN

920

61900

Millores eficiència energètica i obres seu

120.000,00

EAIA

231

62200

Obres espai infància

100.000,00

TRANS

231

62400

Compra vehicle transport adaptat

287.000,00

ADMIN

920

62600

Equipament informàtic

40.000,00

ADMIN

920

62500

Mobiliari

20.000,00

ADMIN

920

62601

Nova web Corporació

15.000,00

ADMIN

920

62602

Equip videoconferència
TOTAL

Aplicació pressupostària

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Descripció

2.500,00
669,83

7.000,00
595.669,83

Import

ADMIN

920

21300

Manteniment maquinària instal. I utillatge

ADMIN

920

48906

Aportació entitats municipalistes

500,00

ADMIN

920

21301

Manteniment punts de recàrrega

1.000,00

TURI

432

22602

Difusió turisme/Ebreterra

5.000,00

GOV

920

22609

Promoció activitats comarcals

8.000,00

TERRI

150

12001

Retribucions bàsiques funcionaris territori A2

6.006,26

TERRI

150

12100

Complement destí i funcionaris territori

5.625,53

TERRI

150

16007

Seg. Soc. personal funcionari territori

3.646,57

RESIDU

1623

22700

Tractament residus Baix Ebre
TOTAL

10.000,00

139.673,46
179.451,82

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos i romanent de tresoreria
per a despeses generals, en els següents termes:
Concepte
87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses grals
TOTAL

Import
775.121,65
775.121,65

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
PUNT 10è.- Expedient 447/2022. Aprovació, si s'escau, de l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits del pressupost de 2021 a 2022.
Vista l'existència d'una obligació econòmica pendent de pagament i imputació
pressupostària adquirida en l'exercici 2022 i l'import del qual ascendeix a 83.462,03
euros.
Vist que ha quedat acreditat que l'obligació econòmica pendent es considera
indegudament adquirida per concórrer algun dels supòsits que recull el Tribunal de
Comptes en la seva classificació d'obligacions indegudament adquirides.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels 25 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits següents:
Proveïdor:

Consorci de Polítiques Ambientals TTEE

NIF/CIF:

P4300087F

Data i hora registre
entrada

Número Registre
Administratiu

Data
Expedició

Número
factura

17.12.2021 08:13

2021001305

17.12.2021

709

46.345,39 Tractament resta de 01.12.2021 a 15.12.2021

17.12.2021 08:13

2021001306

17.12.2021

710

18.499,76 Tractament resta Deltebre de 01.12.2021 a 15.12.2021

29.12.2021 10:57

2021001370

29.12.2021

739

18.616,88 Regularització tractament gener 2021 a novembre 2021

Import

Concepte

corresponents a l'exercici 2021 i tramitar simultàniament la modificació
pressupostària de suplement de crèdit, per dotar de dits crèdits al Pressupost de
l'exercici 2022.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2022, els corresponents
crèdits amb càrrec a l'aplicació pressupostària RESI-1623-22700 Tractament
residus Baix Ebre
PUNT 11è.- Expedient 273/2022. Donar compte de l' Informe – resum resultat del
control intern de l’exercici 2021 del Consell Comarcal del Baix.
1. INTRODUCCIÓ
D’acord amb l’art. 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim
jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, dins del
control intern de la gestió economicofinancera i pressupostaria s’haurà de informa en matèria
econòmic-financera i pressupostària d’allò que estableixi la normativa específica. Per la qual
cosa, s’emet el present informe fonamentat en la legislació i normativa següent:
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L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, l’informe resum dels resultats
del control intern.
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció General de
l’Administració de l’estat durant el primer quatrimestre de l’any i contindrà els resultats més
significatius derivats de les actuacions del control financer i la funció interventora realitzades
durant l’exercici anterior.
L’article 38.4 del mateix RD estableix que en la remissió anual a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat de l’informe resum dels resultats del control intern, s’informarà també
sobre la correcció de les debilitats posades de manifest.
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format de
l’informe resum.
1. L’òrgan interventor ha informat de la necessitat d’elaborar l’informe resum anual de les
principals actuacions del control intern de l’exercici 2020 del Consell Comarcal del Baix Ebre
2. L’entitat local aplica el règim normal de control intern.
3. Previ informe de l’interventor i a proposta del President el Ple va acordar el règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i la presa de raó en comptabilitat
d’ingressos.
2. ABAST DE L’INFORME RESUM
Durant l’exercici s’han realitzat els següents informes de fiscalització:

Recompte de Fase

A

D

AD

O

ADO

Amb objeccions suspensives
De conformitat

ADOP

P

PMP

MP

Total
General

2
41

38

89

135

95

16

2
229

3

229

875

De conformitat amb observacions

0

Complementàries no suspensives

0

Total General

41

38

89

135

95

18

229

3

229

877

- Actuacions de control permanent:
-

Endeutament i pressupostari regulat al TRLRHL
o Informe aprovació del pressupost
o 11 expedients de modificació de crèdits
o Informe liquidació del pressupost de 2021
o Informe compte general 2020
o Certificat d’existència de crèdit suficient en l’inici de la tramitació dels
expedients de despesa
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o

Avaluació i compliment de la prudència financera en l’expedient de concertació
d’operacions de tresoreria

-

Llei orgànica 2/2012, de 17 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
o Seguiment compliment PMP
o Informes trimestrals d’informació al MINHAP relativa a l’execució del
pressupost
o Línies fonamentals del pressupost corresponent al següent exercici
o Informació sobre el càlcul efectiu del cost dels serveis
o Aprovació del pressupost i les seves modificacions
o Liquidació del pressupost

-

Informes per aplicació de la LGS i RLGS
o Informe relatiu a les bases que regeixen la concessió de subvencions

-

Informes en aplicació d’altra normativa en matèria econòmica:
o Informe saldo 413
o Informe anual referent al compliment de la normativa en matèria de morositat

-

Informes en matèria de contractació
o Assistència a meses de contractació
o Informe en relació a l’adhesió a plataformes centrals de contractació

-

Informes en matèria de recursos humans
o Bases de processos selectius

-

Informes en matèria de control
o Informe d’auditoria de comptes i de compliment de la societat Baix Ebre Innova
de l’exercici 2020
o Informe d’auditoria de comptes i de compliment del Consorci per al
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià de 2020
o Elaboració pla anual de control financer de l’exercici 2021
o Informe auditoria de comptes i de compliment de la societat Baix Ebre Innova
de l’exercici 2021

Aquesta Intervenció posa de manifest que per a l’exercici del control intern de l’exercici no ha
disposat dels suficients mitjans disponibles per a dur-lo a terme degut a la manca de personal
adscrit a l’àrea de fiscalització.
Les auditories s’han realitzat mitjançant la contractació d’empreses de serveis externes a la
Corporació.

3. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
3.1 En matèria de funció interventora
Els principals resultats obtinguts en l’exercici de la funció interventora de l’exercici 2021 han
estat els següents:
3.1.1. Pel que fa als ingressos:
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Les principals anomalies posades de manifest en la presa en raó en comptabilitat dels
ingressos han estat les següents:
Manca de confirmació dels imports a rebre de les justificacions de les subvencions que
financen l’execució de les diferents actuacions amb finançament finalista a l’hora de realitzar el
tancament de l’exercici.

3.1.2. Pel que fa a les despeses:
a) Despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada
Les principals incidències posades de manifest en els informes de fiscalització limitada prèvia
han estat les següents:
Expedients de retribucions del personal corresponent a la nòmina del mes de desembre i la
paga extra del mes de desembre

b) Intervenció prèvia de la despesa
Els informes d’intervenció prèvia limitada no han posat de manifest cap incidència.

c) Intervenció formal del pagament
Les principals incidències observades en els informes d’intervenció formal del pagament han
estat les següents:
Ordenació del pagament sense tenir en compte el pla de disposició de fons
d) Intervenció material del pagament
Les principals incidències posades de manifest en els informes d’intervenció material del
pagament han estat les següents:
Manca de pla de tresoreria
3.1.3. Informes de fiscalització amb objeccions
Les objeccions resoltes per l’òrgan competent en contra de l’opinió de la intervenció han estat
les següents:
-

Expedient de retribucions del personal corresponent al mes desembre de 2021

-

Expedient de retribucions del personal corresponent a la paga extra desembre 2021

Les objeccions a que fan referència els dos expedient de fiscalització es concreten en
l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal de Baix Ebre, en data 26 de novembre de
2021, a l'aprovació de la RLT per als exercicis 2021 i 2022 que ha estat en període d'exposició
pública fins el 27 de desembre i al que s'han presentat al·legacions per part dels treballadors
afectats per la RLT. Aquestes al·legacions no estan resoltes, per la qual cosa s'estima oportú
no procedir a l'aplicació de les quanties incloses en la RLT fins que s'hagi aprovat
definitivament i s'hagin resolt les al·legacions presentades.
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3.1.4 Actes amb omissió de la funció interventora
Durant l’exercici objecte de l’informe s’han emès els següents informes d’omissió de la funció
interventora:

Data

Expedient

Descripció

19/02/21

91/2021 Expedient 1a. adjudicació i revisió set-des 2020 AIM pagament setembre-desembre

19/02/21

91/2021 Expedient 2a. i 3a. adjudicació període set-des 2020 AIM pagament setembre-desembre

07/04/21

91/2021 Expedient 2a. i 3a. adjudicació gener-juny 2021 AIM pagament gener

07/04/21

91/2021 Expedient 1a adjudicació i revisió gener-juny 2021 AIM pagament gener

14/04/21

91/2021 Expedient 1a, 2a i 3a. adjudicació període setembre-desembre 2020 AIM pag nov i des

01/06/21

91/2021 Expedient revisió 1a. 2a i 3a. adjudicació de les AIM pagament febrer a abril

22/07/21

91/2021 Expedient revisió 1a. 2a i 3a. adjudicació de les AIM pagament maig i juny

05/10/21

91/2021 Adjudicació AIM a l'Escola Riumar i Lligallo del Gànguil, febrer a juny 2021.

07/06/21

373/2020 Contracte serveis comunicació i difusió Programa 7 Comarques Baix Ebre Avant

14/06/21

726/2021 Recàrrega corresponent a la 1a recàrrega 1 adjudicació de les targetes solidàries

14/10/21

726/2021 Recàrrega corresponent a la 1a recàrrega 2a adjudicació de les targetes solidàries

22/09/21

986/2021 Encàrrec gestió Baix Ebre Innova, S.L. formació Programa Treball i Formació - línia COVID

15/10/21

986/2021 Encàrrec gestió Baix Ebre Innova, S.L. formació Programa Treball i Formació - línia jove

15/10/21

986/2021 Encàrrec gestió Baix Ebre Innova, S.L. formació Programa Treball i Formació - liana dona

28/10/21

1126/2021 Encàrrec gestió Baix Ebre Innova, S.L. formació 30 Plus 2020

13/12/21

1273/2021 Ajuts Urgència Social per subministraments exercici 2021

3.2. En matèria de control financer
3.2.1. Control permanent
S’han realitzat els següents informes de control financer permanent:
- Informe anual de morositat: el període mig de pagament de l’exercici 2021 ha estat el
següent:
Període

PMP (dies)

1r. T 2021

30,75

2n. T 2021

32,36

3r. T 2021

22,30

4t. T 2021

26,34

- Informe dels creditors pendents d’aplicar a pressupost:
Es va iniciar l’exercici amb un saldo de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost
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de 262.747,24 i es va finalitzar amb un saldo de 237.595,31 havent–hi hagut unes altes durant
l’exercici de 237.595,31 euros i havent-se aplicat a pressupost 262.747,24 euros.
- Auditoria del registre de factures.
S’analitza el compliment en la presentació de la facturació electrònica i d’aquelles petites
factures de tracte successius que haurien de tramitar-se electrònicament enlloc de paper.

- Informe de presa de raó dels ingressos en comptabilitat.
En la presa de raó dels drets i ingressos s’observa la incertesa en el reconeixement dels drets
corresponents a les justificacions de les subvencions que es corresponen als càlculs efectuats
sense la corresponent confirmació de l’ens atorgant.
Com a exemple, en el cas del contracte programa de serveis socials el dictament que verifica la
justificació presentada no arriba, habitualment, fins al mes de juliol de l’exercici següent, la
justificació del curs escolar engloba dos exercicis i es presenta al setembre un cop acabat el
curs però pot tardar un any a tenir el vistiplau del departamenyt i en les subvencions del SOC
poden arribar a tardar entre 3 i 5 anys.
També cal esmentar la manca de confirmació de les justificacions presentades del PECT que
no estan validades pel FEDER i que sofreixen canvis de criteris continus en la presentació de la
documentació.
En aquests casos, per part de la intervenció s’aplica el principi de correlació d’ingressos i
despreses deixant en fase de dret reconegut l’import que es considera que s’ha de percebre
d’acord amb els càlculs de la despersa efectuada i, en els casos de haver ingressat un import
superior al previst, la resta es deixa en el compte d’ingressos pendents d’aplicació.
En els casos de tenir ja confirmat l’import a retornar dels ingressos rebuts en excés l’import es
comptabilitza en el compte 418 coma devolucions pendents de realitzar.
4. DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN L’ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES
MITJANÇANT UN PLA D’ACCIÓ
La manca de personal adscrit únicament al control i fiscalització i la falta de conscienciació del
personal tècnic dificulta les tasques a desenvolupar per un eficient seguiment i fiscalització a
més de la impossibilitat d’executar altres tasques de control permanent.
5. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
En motiu de l’informe resum de l’exercici 2021 el President no va confeccionar el pla d’acció per
fer front a les debilitats i mancances que se’n derivaven.
Només s’ha elaborat el pla d’acció derivat dels informes d’auditoria i de compliment de Baix
Ebre Innova, SL i del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià de l’exercici
2020.
En l’informe de compliment de l’auditoria de Baix Ebre Innova, SL s’ha efectuat un anàlisi del
grau d’aplicació del pla d’acció de l’exercici 2020.
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PUNT 12è.- Expedient 48/2022. Donar compte de l'informe d'auditoria financera i
de compliment de Baix Ebre Innova, SL.
INFORME D’AUDITORA DE COMPTES ANUALS DE BAIX EBRE INNOVA S.L.
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021 EMÈS PER LA INTERVENCIO DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE

Al ple del Consell Comarcal del Baix Ebre
La Intervenció del Consell Comarcal del Baix Ebre en us de les competències que li
son atribuïdes pels articles 213 i 220 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
29.3 a) del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril que regula el regim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local, ha auditat els comptes anuals de Baix
Ebre Innova SL que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2021, el
balanç, el compte de explotació i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en
aquesta data
Opinió
En la meva opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31
de desembre de 2.021, així com dels seus resultats a l’exercici finalitzat en aquesta
data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta
d’aplicació (que s’identifiquen a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de la opinió sense excepcions
He dut a terme la meva auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l’activitat d’ auditoria de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya. La meva
responsabilitat d’acord amb aquestes normes es descriuen mes endavant en la secció
responsabilitats de l’auditor en relació amb l’ auditoria dels comptes anuals del meu
informe
Soc independent de la entitat de conformitat amb als requeriments de ètica i protecció
de la independència que son aplicables a la meva auditoria dels comptes anuals per el
Sector Públic a Espanya, segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes del Sector Públic .
Considero que l’evidencia d’auditoria que he obtingut proporciona una base suficient i
adequada per la meva opinió sense excepcions
Qüestions claus de l’auditoria
Les qüestions clau de l’auditoria són aquells que, segons el meu judici professional,
han estat considerats com els riscos de incorrecció material mes significatius a la
meva auditoria de les comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat
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tractats en el context de la meva auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en
la formació de la meva opinió sobre aquests i no expresso una opinió per separat
sobre aquests riscos.
La part mes important dels ingressos corresponen a subvencions rebudes de la
Generalitat i d’altres Organismes oficials tant com a beneficiari únic, com per
beneficiari dins de entitats agrupades. He verificat la correcta imputació al exercici de
la part meritada i el seu reconeixement dins del balanç de la entitat.
La informació obtinguda ha estat confirmada amb la IGAE i de altres organisme
públics que han atorgat la subvenció. En el cas de subvencions amb altres entitats
agrupades ha estat verificada la existència de conveni i la part que correspon a cada
participant.
Pel que fa a la branca de activitat de viver, ha estat verificades les condicions dels
contractes, la seva legitimació i la seva comptabilització amb revisió dels contractes i
de la legitimació de les tarifes aprovades
Altres qüestions : participació d’auditors privats
L’auditora Inmaculada Rius Andrés, Censor Jurat de Comptes, inscrit al Registre
Oficial de Auditors de Comptes, en virtut del contracte de serveis formalitzat amb el
Consell Comarcal del Baix Ebre ha efectuat el treball d’auditoria. En aquest treball s’ha
aplicat per part de la Intervenció del Consell Comarcal del Baix Ebre la Norma Tècnica
sobre col·laboració amb auditors privats en la realització d’auditories publiques,
aprovada per Resolució de la Intervenció General de la Administració de l’Estat
(IGAE), d’abril de 2007
La Intervenció del Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat el present informe
sobre la base del treball realitzat per la auditoria Inmaculada Rius Andrés
Responsabilitat consell d’administració en relació amb els comptes anuals
El Consell de Administració de la societat es el responsable de formular els comptes
anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de BAIX EBRE INNOVA S.L.de conformitat amb el marc
normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya i del control intern que
considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures de
incorrecció material, per motiu de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, el consell de administració de la societat es el
responsable de la valoració de la capacitat de la societat per continuar com entitat en
funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb
l’empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament
a excepció que la direcció tingués intenció de liquidar la societat o cessar les seves
operacions o si no existís cap altra alternativa realista
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Correspon al consell de administració l’examen, estudi i informe de tots els comptes de
la societat, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar la Junta General,
així com la liquidació del Pressupost en el seu cas
Responsabilitat de l’ auditor en relació amb l’ auditoria de comptes anuals
El meu objectiu es obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals en el
seu conjunt estan lliures d’ incorrecció material, a causa de frau o error i emetre un
informe d’ auditoria que conté la meva opinió. Seguretat raonable és un alt grau de
seguretat però no es garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la
normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al sector públic vigent a
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions
poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma
agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques
que els usuaris prenen basant-se amb les comptes anuals
Com a part d’ una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’ activitat d’
auditoria de comptes vigent per el Sector Públic a Espanya, aplico el meu judici
professional i mantinc una actitud de escepticisme professional durant tota la auditoria.
També:
▪

Identifico i valoro els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a
causa de frau o error, dissenyo i aplico procediments d’ auditoria per respondre
al aquests riscos i obtinc evidencia d’auditoria suficient i adequada per
proporcionar una base per la meva opinió. El risc de no detectar una
incorrecció material a causa de frau es mes elevat que en el cas d’una
incorrecció material a causa d’ error, ja que el frau pot implicar col·lusió,
falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies o
l’elusió del control intern

▪

Obtinc coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat
de dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstancies i no amb la finalitat d’ expressar una opinió sobre l’eficàcia del
control intern de la Entitat

▪

Avaluo si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la
raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació
revelada per presidència.

▪

Concloc sobre si és adequada la utilització per part de la presidència, del
principi comptable d’empresa en funcionament i basant-me en l’evidencia
d’auditoria obtinguda, concloc sobre si existeix o no una incertesa material
relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius
sobre la capacitat de l’entitat per continuar com entitat en funcionament. Si
concloc que existeix una incertesa material, es requereix que cridi l’ atenció en
el meu informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en les
comptes anuals, o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressi
una opinió modificada. La meva conclusió es basa en l’evidencia d’auditoria
obtinguda fins a la data del meu informe d’auditoria. No obstant això, fets o
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condicions futures poden ser la causa que l’entitat deixi de ser una empresa en
funcionament
▪

Avaluo la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals,
inclosa la informació revelada i si els comptes anuals representen les
transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la
imatge fidel

Em comunico amb el consell de administració de la societat en relació amb, entre
altres qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les
troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa de
control intern que identifiqui en el transcurs de l auditoria
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al consell de administració,
determino els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes
anuals del període actual i que són, en conseqüència , les qüestions claus de
l’auditoria
Informe sobre d’altres requeriments legals i reglamentaris
Amb l’abast previst en la meva auditoria de comptes, he revisat determinats aspectes
vinculats al compliment de la legalitat en les operacions efectuades per la entitat en
l’exercici 2021. Aquestes comprovacions s’han efectuat aplicant procediments
d’auditoria consistents en la verificació del control intern aplicat, així com els
procediments analítics i substantius previstos en la planificació del treball d’auditoria
He assolit evidencia suficient i adequada per a considerar que amb els procediments
aplicats, excepte pel que tot seguit es detalla, s’ha complert amb els aspectes més
rellevants de la legalitat, en quant a la incidència d’aquesta en la informació financera
S’han detectat incompliments objecte de recomanacions segons l’auditoria de
compliment realitzada al dia 28 de març de 2022 i que són objecte d’informe adjunt i
d’un pla de actuació.
PUNT 13è.- Expedient 366/2022. Aprovació, si s'escau, del reconeixement de
compatibilitat per a exercici professional privat a una treballadora.
La treballadora Maria Jose Alcoverro Mesegue ha presentat una sol·licitud de
compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat professional (activitat professional
per compte propi), i adjunta una declaració jurada en la qual s’especifica l’activitat per
a la qual se sol·licita la compatibilitat (taxadora immobiliària), i la distribució horària (en
la franja horària de: 15:30h a 19h de dilluns a divendres (un total de 17,5 hores), i el
compromís que aquest horari no interferirà amb el que es té assignat al centre.
La treballadora Maria Jose Alcoverro Mesegué es personal laboral del Consell
Comarcal del Baix Ebre, en la categoria de Tècnica A2, subgrup de classificació
professional A2, en l’Àrea de Territori.
A la vista d’aquests antecedents, la secretària accidental ha avaluat la possibilitat que
la treballadora compatibilitzi els dos llocs de treball i ha emès un informe en el que25

conclou que, al seu criteri, és possible autoritzar a la treballadora d'aquest Consell
Comarcal la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat professional privada
(exercici lliure de la professió), tenint en compte que segons la seva declaració jurada
aquesta es presta en un horari que no interfereix amb el seu lloc de treball, i sempre
que es compleixi amb l’estipulat a la normativa vigent.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la Comissió
Informativa de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, per
unanimitat dels 25 membres presents, presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Reconèixer a la treballadora Maria Jose Alcoverro Mesegué la compatibilitat
per a l'exercici d'una segona activitat professional privada (taxadora immobiliària),
tenint en compte que segons la seva declaració jurada aquesta es presta en un horari
que no interfereix amb el seu lloc de treball al Consell Comarcal del Baix Ebre, i per
tant, es compleixen els requisits requerits.
SEGON. Fer constar l'acord del Ple pel qual es reconeix dita compatibilitat per exercir
activitats privades en el corresponent Registre de personal.
TERCER. Notificar l'acord adoptat al treballador als efectes oportuns.

PUNT 14è.- Expedient 475/2022. MOCIÓ DEL GRUP COMARCAL D'ERC PER
ACLARIR ELS FETS DE L’ESPIONATGE CONTRA EL MOVIMENT
INDEPENDENTISTA CATALÀ.
Presenta el punt la Sra .Fabra, portaveu del grup comarcal d’ERC i proposant de la
moció.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, portaveu de Ciutadans que diu que
s’abastindrà a la votació.
Seguiament intervé el Sr. David Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de
l’Ebre, que diu ens trobem davant d’una situació molt greu que atempta contra el
principis democràtics del nostre país. Així ho han expressat, entre d’altres el Consell
de l’Advocacia Catalana i el Col·legi d’Advocats de Barcelona. Aquests últims han
realitzat un comunicat conjunt assegurant que l’espionatge il·legal i massiu a
l’independentisme català és una greu vulneració de drets fonamentals incompatible
amb una democràcia i perjudica i lesiona la convivència pacífica de la societat. Un fet
que un país democràtic no pot obviar i del qual s’han de depurar responsabilitats obrint
una investigació que aclareixi els fets.
El Parlament Europeu ja ha iniciat els treballs d’una comissió d’investigació sobre el
programari Pegasus per recollir informació sobre la utilització d’aquesta eina i aturar
aquestes pràctiques, determinar l’abast de les suposades infraccions o casos de mala
administració en l’aplicació del dret de la Unió que resultin de l’ús del programa espia
de vigilància i altres programes equivalents, recopilar informació sobre la mesura que
els estats membres utilitzen aquesta vigilància intrusiva que vulnera els drets i
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llibertats reconeguts a la Carta Europea, i avaluar el nivell de risc que això suposa per
als valors democràtics, l’Estat de Dret i el respecte dels drets humans.
Aquesta situació ha de preocupar al conjunt de totes les forces democràtiques per
l’evident vulneració de drets, especialment per garantir l’expressió democràtica i evitar
l’abús autoritari, il·legal i il·legítim contra qualsevol dissidència política. Totes les idees
democràtiques han de poder-se defensar amb llibertat, sense que els seus drets civils i
polítics siguin violats per raons ideològiques.
Si el Parlament Europeu ha constituït aquesta comissió, res no impedeix, sinó al
contrari, crear una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats. No poden dilatar
més una regulació sobre l’ús d’aquestes eines de spyware en un món on els seus
ciutadans i ciutadanes estan connectades permanentment a dispositius mòbils. La
indefinició crea forats negres de drets humans elementals com la llibertat d’expressió i
de moviment o el dret a la privacitat. La investigació pública és el primer pas per
acabar amb els abusos.
Considerem que la gravetat d’aquestes pràctiques d’espionatge il·legal semblen
confirmar els perills de l’ús indegut de la tecnologia de vigilància en detriment dels
drets humans i la democràcia, i que l’espionatge massiu i il·legal no és només un atac
a 65 persones individuals, sinó que es tracta d’un atac a opcions polítiques legítimes i
a la pluralitat democràtica, com també que l’espionatge i Estat de Dret són
incompatibles. Per això, des de Movem Terres de l’Ebre condemnem l’espionatge
polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts,
tant en l’àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les
comunicacions i manifestem el nostre suport i solidaritat a les persones que fins a dia
d’avui se sap que han patit aquest espionatge polític.
Per reafirmar el compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de la
ciutadania i defensar que es respectin els tractats i els convenis internacionals per a la
protecció dels Drets Humans i els Drets Civils i Polítics, el grup comarcal Movem
Terres de l’Ebre votarem a favor de la moció.
En tercer lloc, intervé la Sra. Pedret, portaveu del grup comarcal del PSC que
comença la seva intervenció dient que davant de tots els principis ètics qualsevol
espionatge il·lícit es intolerable, afegeix però cal tenir respecte a les accions polítiques
i judicials, i que condemnen tota activitat il·legal i que cal tenir la màxima col·laboració
entre totes les institucions democràtiques per arribar al fons d’aquest assumpte.
Afegeix la Sra. Pedret, que donen suport a totes les mesures que ha anunciat el
Ministeri de la Presidència i de la Sra. Batet, Presidenta del Congrés dels Diputats.
Afegeix que la Comissió d’Investigació que demanen perquè els compareixents no
podrien dir la documentació pel deure de silenci que tenen per la llei de secrets
oficials.
Quan hi ha un fet delictiu són els serveis judicials que ho han de determinar, i els
anima a anar als tribunals i assumir totes les conseqüències tant si la sentència els és
a favor o en contra. Finalment diu que el vot del seu partit serà abstenció.
27

Finalment intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que diu que
votaran a favor de la moció presentada, ja que és molt greu que s’hagi espiat a gent
que no tenen afinitat a l’actual govern. Afegeix que no és pot tolerar que s’hagi espiat
als presos polítics i els seus advocats quan parlaven de les seves defenses. Afegeix
que no és pot permetre l’espionatge massiu a gent que s’ha vist limitat el seu dret a la
intimitat.
Un cop finalitzades totes les intervencions dels grups comarcals, el membres del Ple
voten la proposta següent:
Recentment s’ha conegut que el moviment independentista ha sigut víctima del cas
d’espionatge il·legal més massiu de la història. La investigació́ l’ha destapat el mitjà
nord-americà̀ ‘The New Yorker’ a través d’un informe de Citizen Lab un laboratori en
seu a la Universitat de Toronto, que estudia els controls d’informació́ que afecten la
seguretat d'Internet i que amenacen els drets humans, i on ha estat decisiva la
investigació de l’enginyer d’arrels comarcals, el tortosí Elies Campo Cid.
Aquest informe constata que almenys 65 persones vinculades a l’independentisme
han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programa de
vigilància que només poden adquirir els Estats. La majoria de les víctimes són
membres de les principals organitzacions civils i polítiques de Catalunya, però̀̀ els
atacs s’amplien també́ als seus entorns - familiars, amics, advocats, periodistes, etc.
Fa prop de dos anys ja va transcendir l’ús d’aquest programari en el cas de l'aleshores
president del Parlament i actual conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i del
president del grup municipal de Barcelona, Ernest Maragall.
Aquest espionatge il·legal s’emmarca dins el context de repressió́ contra el moviment
independentista que ja des d’abans i, sobretot, després del referèndum
d’autodeterminació́ de Catalunya l’1 d’octubre de 2017, han perpetrat els poders de
l’Estat espanyol, principalment el Govern i el Poder Judicial amb el tancament de
webs, violència policial, detencions arbitràries, presos polítics, exiliats i centenars de
perseguits judicialment per haver donat suport al referèndum i al procés
d’independència. Una repressió́ que no va parar malgrat les decisions del Grup de
Treball de Detencions Arbitràries de la ONU, que va demanar l’alliberament dels
presos polítics, o de la resolució́ del Consell d’Europa demanant la fi de la repressió́ i
retirar euro ordres contra els exiliats. Davant d’aquesta pressió́ internacional, el govern
espanyol va veure’s obligat a indultar els presos polítics el juny del 2021, però̀̀ la
repressió́ ha continuat a Catalunya.
A part de ser un delicte, aquesta forma d’espionatge vulnera drets fonamentals bàsics
com el dret a la privacitat, a la llibertat d’expressió́ i de reunió́ , i al dret a la igualtat en
la participació́ política. S’ha espiat a gent, per les seves idees. Cal destacar que
aquest programari només el poden adquirir els Estats. I senyalar que tal com apunta el
mateix informe, l’Estat espanyol, un estat membre de la UE, és al darrera d’aquests
fets intolerables que constitueixen una violació́ de drets fonamentals. Com també́ diu
l’informe tots els “objectius” tenien “un interès evident” per al govern espanyol i que
l’enviament d”esquers’ en forma de missatges per poder accedir als dispositius
coincideixen amb “esdeveniments d’interès”. A més, apunten al fet que el CNI
espanyol ha estat client d’NSO.
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Aquests fets intolerables constitueixen un precedent molt greu per la democràcia a
Europa i, per aquest motiu, no poden quedar impunes. A més a més, l’ús d’aquesta
eina per perseguir el moviment català̀ d’autodeterminació́ s’ha fet servir més enllà̀ de
les fronteres d’Espanya: a Bèlgica, Suïssa, Alemanya i França.
El passat 19 d’abril es va constituir una Comissió́ d’Investigació́ al Parlament Europeu
sobre l’ús de Pegasus i d’altres programaris espia als estats membres de la UE on
també́ s’abordarà̀ aquest cas. Això̀̀ situa a l’estat espanyol al costat d’Hongria i
Polònia, estats ja sota un gran escrutini per les mancances democràtiques i la violació́
continuada de drets fonamentals que exerceixen.
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer la proposta presentada pel
grup comarcal d’ERC, amb els vots a favor dels 11 membres del grup comarcal d’ERC,
els del 8 membres del grup comarcal de Junts i els dels 2 membres del grup comarcal
de Movem Terres de l’Ebre, i amb l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del
PSC i el del membre de Ciutadans, per unanimitat dels 25 membres presents,
presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Denunciar, un cop més, la persecució́ política i judicial cap al moviment
independentista català̀ i especialment, l’espionatge polític de l’Estat espanyol amb
Pegasus contra més de 65 persones per les seves idees.
SEGON.- Exigir al govern Espanyol que impulsi una investigació́ exhaustiva,
transparència, aclariment dels fets i l’assumpció́ de responsabilitats.
TERCER.- Demanar al Congrés dels Diputats la creació́ d’una comissió́ d’investigació́
que permeti determinar les responsabilitats i explicar públicament com eés possible
que s’hagi pogut produir aquest espionatge il·legal massiu.
QUART.- Traslladar aquests acords als partits polítics i entitats afectades així́ com al
govern espanyol i als grups parlamentaris amb representació́ al Congrés dels diputats i
al Parlament Europeu.

PUNT 15è.- Propostes d’urgència
Proposta A. Expedient 489/2022. Donar compte de la renúncia del conseller
Francisco Javier Osorio Cantarero.
El Ple del consell comarcal, aprova per unanimitat dels 24 membres assistents,
l’aprovació de les urgències i la debaten
Proposta A. Expedient 489/2022. Donar compte de la renúncia del conseller
Francisco Javier Osorio Cantarero.
Vist l'escrit presentat pel Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero, a data 29 d’abril de
2022 que diu:
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“Jo Francisco Javier Osorio Cantarero amb DNI 44176931A i actuant com a conseller
representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, sol·licito al Consell Comarcal del
Baix Ebre, que en el Ple del 29 d’abril de 2022 s’inclogué com a punt d’urgència en
l’ordre del dia, la meva renúncia al càrrec de conseller que ara represento”
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per unanimitat dels 24 membres presents
dels 25 que conformen legalment la corporació comarcal, ACORDA:
Primer- Quedar assabentat de la renúncia de la condició de conseller comarcal del Sr.
Francisco Javier Osorio Cantarero.
Segon- Declarar l'existència d’una vacant de conseller comarcal del grup Candidatura
del Progrés (CP).
Tercer- Comunicar de forma immediata aquest acord a la Junta Electoral Central
perquè expedeixi la credencial de conseller comarcal en el suplent corresponent que,
tenint en compte l'acta de la Junta Electoral Provincial de Tarragona de 28 de juny de
2019, correspon al Sr. Aleix Ferré Ribes.
PUNT 19è.- Torn obert de control, precs i preguntes
No es produeix cap intervenció
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14.20 del mateix dia de
l’inici, de tot el qual jo, la secretària accidental, aixeco aquesta acta que signa,
juntament amb mi, el president de la corporació. Certifico.
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