ACTA 11/2021 DEL PLE ORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

MEMBRES ASSISTENTS

MEMBRES EXCUSATS

President
Faura Sanmartín, Xavier

Llaó i Llaó, Mª Cinta

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
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon
Navarro i Serra, Josep Antoni
Osorio Canterero, Francisco Javier
Pedret Ramos, Mercè
Pegueroles i Gisbert, Rosalia
Poy Martínez, David
Serra Ventura, Carlos
Tomàs Audí, Domingo
Vallespí Cerveto, Francesc
Zaragoza Vallés, Sandra
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat.
També són presents a la sessió:
Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent
Sra. Maria Teresa Barberà Martí, interventora.
Sent les 13:30 hores del dia 26 de novembre de 2021, 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 23 de novembre
de 2021, sota el següent ordre del dia:
PUNT 1r.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
PUNT 2n.- Expedient 1226/2021. Donar compte de Resolucions de Presidència

PUNT 3r.- Expedient 1196/2021. Aprovació, si s'escau, del cost anual per a l'exercici 2021,
de l'encàrrec a COPATE, de l'assistència tècnica en sanejament i altres
PUNT 4t.- Expedient 1174/2021. Aprovació, si s'escau, de l'inici d'expedient per revisió
d'ofici de les bases reguladores de la selecció de subaltern per contracte de relleu
PUNT 5è.- Expedient 888/2020. Donar compte de l'informe d'auditoria realitzat al Consorci
per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
PUNT 6è.- Expedient 622/2021. Donar compte de l'informe del PMP i morositat, 3r trimestre
2021
PUNT 7è.- Expedient 623/2021. Donar compte de l'informe trimestral d'execució del
pressupost exercici 2021
PUNT 8è.- Expedient 1195/2021. Aprovació, si s'escau, de l'11è expedient de modificació
de Crèdits del pressupost de l'exercici 2021
PUNT 9è.- Expedient 352/2021. Aprovació inicial, si s'escau, de la Relació de llocs de
treball
PUNT 10è.- Expedient 1116/2021. Aprovació inicial, si s'escau, del pressupost de l'exercici
2022, plantilla i document annexos
PUNT 11è.- Expedient 1229/2021. Aprovació, si s'escau, del canvi de representant del
Consell Comarcal al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre
PUNT 12è.- Expedient 1061/2021. Aprovació, si s'escau, de la rectificació d'acord sobre
l'atorgament d'usdefruit sobre el llagut Lo Sirgador
PUNT 13è.- Propostes d’urgència
PUNT 22è.- Torn obert de control, precs i preguntes
Abans de l’inici del Ple, el President del Consell Comarcal, el Sr. Faura, li dona la paraula a
la Consellera de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la Sra. Laura Fabra, per llegir el Manifest
del dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones.
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.
Atès que els senyors consellers, coneixen l’acta de la sessió anterior, de data 29 d’octubre
de 2021, pel fet que s’han distribuït prèviament; la sotmeten a votació ordinària i s’aprova,
per unanimitat dels consellers comarcals presents, l’acta 10/2021 de la sessió ordinària de
data 29 d’octubre de 2021.

PUNT 2n. Expedient 1226/2021. Donar compte de Resolucions de Presidència.
Nom

Resum

Expedient

SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1166/2021 -RP 2021-0293 47822349J LAURA MELICH VALLEJO -- RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS LAURA MELICH VALLEJO --

1166/2021

SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1197/2021 -RP 2021-0291 47628369S Gemma Prades Pallares -- RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS GEMMA PRADES PALLARÈS --

1197/2021

SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1198/2021 -RP 2021-0292 47936569S Anna Julve Rue -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS
ANNA JULVE RUE --

1198/2021

SIA 2126658 -- 110 PERSONAL -- Expedient 1158/2021 -RP 2021-0289 47822919P MERITXELL BAIGES SABATE -- RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS MERITXELL BAIGES SABATE --

1158/2021

SIA 2126658 -- Expedient 1157/2021 -- 47627199H EVA CABRERA
RP 2021-0290 BERTOMEU -- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS EVA CABRERA
BERTOMEU --

1157/2021

SIA 2165370 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 997/2021 -RP 2021-0288 Múltiples interessats -- CONSOLIDACIO DE GRAU A FUNCIONARIS
--

997/2021

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 772/2021 -RP 2021-0287 47826948N Ana Vidiella Piñol -- Contractacio Anna Vidiella
substitució Nuiria Mestre --

772/2021

SIA 2165410 -- Expedient 1173/2021 -- B12022240 AUTO
RP 2021-0285 ESTELLER SL -- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT
AIGÜES RESIDUALS CAMIO CISTERNA - AUTO ESTELLER --

1173/2021

SIA 2165410 -- Expedient 1168/2021 -- B43627744 CAMARNEY, SL
-- PROCEDIMENT AUTORITZACIO ABOCAMENT AIGÜES
RP 2021-0286
1168/2021
RESIDUALS CAMIO CISTERNA - CAMARNEY, SL ANDRES PEROLADA
-Expedient 2546/2017 -- 40920280Z REGINA RIUS MAURI -RP 2021-0284 Contractació treballadora familiar procedent borsa de treball
Regina Rius Mauri --

2546/2017

SIA 2126672 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1174/2021 -RP 2021-0283 REVISIO D'OFICI. PROCES DE SELECCIÓ SUBALTERN . CONTRACTE
DE RELLEU --

1174/2021

SIA 2126660 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
RP 2021-0282 1153/2021 -- CONTRACTACIÓ PERSONAL BORSA TÈCNICS
DINAMITZACIÓ 2020 - 2021 (Lluís Melich) --

1153/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1148/2021 -47855550W MARIA CINTA CASANOVA CUARTIELLA -- Sol.licitud
RP 2021-0281
d'inclusió al programa comarcal d'acolliment residencia
d'urgència del Consell Comarcal del Baix Ebre.

1148/2021

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 1013/2021 -RP 2021-0280 CONTRACTE MENOR. ADEQUACIÓ D'ESPAIS DE SERVEIS COM A
DESPATX . Primer pis --

1013/2021

SIA 2126682 -- 100 SECRETARIA -- Expedient 638/2021 -B43880442 ALBACAR ENGINYERS SOCIEDAD LIMITADA
RP 2021-0279 PROFESIONAL -- CONTRACTE DE SERVEIS . CONTRACTACIÓ
PROJECTE MILLORA SANEJAMENT AMETLLA DE MAR CASC URBÀ -

638/2021

SIA 2165410 -- Expedient 528/2021 -- A61581757 EDAFO GM S A RP 2021-0278 - PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ D'AUTORITZACIO D'ABOCAMENT
D'AIGÜES RESIDUALS EN CAMIO CISTERNA --

528/2021

SIA 2126638 -- 400 ACTIVACIÓ ECONÒMICA -- Expedient
RP 2021-0276 1035/2021 -- Projecte Treball a les 7 comarques_convocatòria
2021-2022_Execució --

1035/2021

SIA 2126660 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 1129/2021 -RP 2021-027 Contractació Cati Teodora Neculae, integradora social servei
diürn SIS --

1129/2021

RP 2021-0275

SIA 2126767 -- 200 INTERVENCIÓ -- Expedient 1099/2021 -- Cost
efectiu dels serveis 2020 --

1099/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -RP 2021-0273 Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY
2021 --

81/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -RP 2021-0274 Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY
2021 --

81/2021

SIA 2126638 -- 500 SERVEIS SOCIALS -- Expedient 81/2021 -RP 2021-0272 Múltiples interessats -- COMISSIONS SERVEI A LES PERSONES ANY
2021 --

81/2021

SIA 2165373 -- Expedient 1115/2021 -- 47627450Q ANA ISABEL
RP 2021-0271 CASANOVA PIÑOL -- Baixa voluntària Ana Isabel Casanova (31-10- 1115/2021
2021) --

PUNT 3r. Expedient 1196/2021. Aprovació, si s'escau, del cost anual per a l'exercici
2021, de l'encàrrec a COPATE, de l'assistència tècnica en sanejament i altres
El dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir el nou Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE). L’article 3.5 dels Estatuts que regeixen el Consorci disposa que
el Consorci es constitueix com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i
cadascun del Consells Comarcals que el conformen, als efectes d’allò assenyalat a l’article
24.6 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (aprovat pel R.D.L 3/2011, de
14 de novembre) de les quals pot rebre encàrrecs de gestió, d’execució obligatòria pel
Consorci, d’acord amb les instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte.
Conseqüentment, les relacions del Consorci amb els poders adjudicadors dels quals
constitueix mitjà propi instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no

contractual, articulant-se a través dels encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de
l’esmentat Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, motiu pel qual són, a tots
els efectes, de caràcter intern, dependent i subordinat.
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de data 24 d’abril de 2015, va acordar que, atesos
els mitjans i les possibilitats tècniques del Consell Comarcal del Baix Ebre, es considera
que la forma adequada de rebre el servei de l’assistència tècnica necessària per al
desenvolupament de les actuacions que seguidament es detallen és mitjançant l’encàrrec
de gestió al COPATE:
a)
L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament en alta
(EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si és el cas, del sistema
de sanejament en baixa.
b)
L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament
d’aigües residuals a les xarxes municipals de sanejament.
c)
L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les
energies renovables en l’àmbit local.
d)
L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de
comunicació i autorització de llicències ambientals.
e)
Aquest encàrrec de gestió es va motivar per la mateixa creació del COPATE com a òrgan
tècnic dels consells comarcals que el conformen i atenent a que aquest consorci recull tots
els professionals que, fins aleshores, havien estat prestant serveis en l’àmbit del CODE,
atenent a la seva vàlua, experiència i coneixement excepcional del territori i dels serveis
que ara se’ls encarrega de gestionar tècnicament.
L’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius en el seu exercici; és responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Ebre dictar
els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els que s’integri l’activitat
material concreta objecte d’encàrrec.
L’acord adoptat el 24 d’abril de 2015, detalla abastament l’activitat objecte de l’encàrrec

El punt tercer de l’acord adoptat disposa:
Tercer: Mentre duri l’encàrrec de gestió i no s’acordi cap modificació, el Consell Comarcal
del Baix Ebre aportarà al COPATE, la quantitat corresponent al 60 % (seixanta per cent)
dels següents ingressos obtinguts pel Consell Comarcal del Baix Ebre:
ingressos provinents de l’Agència Catalana de l’Aigua pel concepte de les despeses
indirectes d’explotació del servei de sanejament en l’àmbit de la comarca del Baix Ebre
ingressos provinents per aplicació dels aparts 9 i 10 de l’article 4 de l’ordenança
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de
la comarca del Baix Ebre
ingressos provinents de l’import aportat per l’adjudicatari del contracte de
subministrament energètic i servei integral dels enllumenats públics dels municipis de la
comarca en concepte de concepte de control tècnic i econòmic del contracte.

Per tal de concretar l’aportació econòmica corresponent per l’encàrrec de gestió, ajustada a
l’estudi de costos per l’activitat i a la memòria d’intervenció, és necessari procedir a la
modificació de l’acord que regulava les relacions econòmiques entre ambdós ens.
Posteriorment, el Ple del Consell Comarcal, en data 24 de novembre de 2018, va acordar
modificar el punt tercer de l’acord adoptat pel Plenari en data 24 d’abril de 2015 i establir el
redactat de l’encàrrec de gestió amb el següent contingut:
“Per a cada exercici econòmic, el Ple del Consell Comarcal aprovarà l’annex d’actualització
de l’import de que correspon a l’encàrrec de gestió d’acord amb l’estudi de costos efectuat
amb aquesta finalitat.”
Per part de gerència s’ha emès memòria i per intervenció s’ha elaborat estudi i informe
justificatiu dels imports corresponents a l’exercici 2019
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la comissió informativa
de Gestió Ambiental i Sector Primari, sotmet l’assumpte a votació ordinària i per unanimitat
dels membres presents adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar, d’acord amb l’estudi de costos efectuat amb aquesta finalitat, l’annex
d’actualització per a l’exercici 2021 del contingut i l’import que correspon a l’encàrrec de
gestió al COPATE de:
L’assistència en la planificació, execució i control en matèria de sanejament en alta
(EDAR’s, bombaments, col·lectors, emissaris) i en el manteniment, si és el cas, del
sistema de sanejament en baixa.
L’assistència en la gestió, inspecció i autoritzacions en matèria d’abocament d’aigües
residuals a les xarxes municipals de sanejament.
La gestió, direcció i control de tots els convenis signats amb l’ACA per a la realització
d’actuacions en matèria de sanejament a la comarca del Baix Ebre
L’assistència tècnica en l’execució de millores de redacció d’estudis i projectes que
formen part de les millores del sistema de sanejament de les EDAR
L’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic i en la promoció de les energies
renovables en l’àmbit local.
L’assistència en matèria de ponències ambientals comarcals, en règim de comunicació i
autorització de llicències ambientals
Segon. El contingut de les actuacions i l’import corresponent a l’exercici 2021 és:

GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE SANEJAMENT I ÒRGAN
AMBIENTAL
Tasca
Direcció tècnica per la redacció del projecte constructiu “Sanejament i depuració dels
nuclis d’Aldover i Xerta
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i depuració de

Paüls”
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i depuració de
Campredó”
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de “Sanejament i depuració de
Bítem i colònia Gasol”
Direcció tècnica redacció projecte constructiu de la remodelació de l’emissari submarí de
l’Ametlla de Mar
Direcció tècnica redacció projecte constructiu ampliació EDAR L’Ametlla de Mar
Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de sanejament i depuració en alta
de les urbanitzacions del nord de l’Ametlla de Mar i del
nucli de l’Almadrava
Direcció tècnica dels treballs per a l’execució de l’actuació “Remodelació de l’EDAR de
Tivenys”
Direcció tècnica redacció estudi per a la localització
i desconnexió de les aigües blanques al
clavegueram de Riumar
Direcció tècnica obres sanejament i depuració nucli de Vinallop
Redació estudi viabilitat instal·lació energia fotovoltaica EDAR l’Ampolla
Direcció tècnica redacció projecte digestor anaerobi-plataforma fangs-codigestió EDAR
Tortosa
Gestió d’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic
En relació amb els mitjans personals encarregats de la realització de les activitats
de caràcter material o tècnic objecte de l'encàrrec de gestió s’estableix, de forma no
exclusiva, les següents accions:

S’estableixen les següents tasques a desenvolupar com a incloses en l’encàrrec:
1. Elaboració de memòries en expedients de contractació
2. Elaboració d’informes inicial dels expedients de contractació
3. Elaboració dels plecs de clàusules tècniques dels expedients de contractació
4. Col·laboració en l’elaboració dels plecs de clàusules administratives
5. Avaluació d’ofertes de procediments de licitació
6. Aportació de coneixements tècnics a la redacció de projectes
7. Acompanyament tècnic a la redacció de projectes
8. Seguiment i control de la redacció de projectes, memòries i altra documentació
elaborada internament o per empreses o personal extern
9. Avaluació del projectes, memòries i altra documentació elaborada internament o per
empreses o personal extern
10. Informe final de projectes, memòries i altra documentació elaborada internament o
per empreses o personal extern
11. Control d’instal·lacions
12. Emissió d’informes i propostes econòmiques
13. Qualsevol altra tasca o funció no inclosa en aquest detall no exhaustiu i que pugui
ser necessària per al correctes funcionament d’instal·lacions o per a la tramitació
d’expedients administratius
S'estima dels costos reals de l'execució de totes aquestes tasques ascendeixen als
següents imports:
Encàrrec
Import
Gestió anual de l’àrea de sanejament per a 2021

2021: 101.640,48 €

Prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals a la
Comarca del Baix Ebre.

2021: 1.670,92 €

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de
“Sanejament i depuració de Paüls”

2021: 3.000,00 €
2022: 700,00 €

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de
“Sanejament i depuració de Campredó”

2021: 3.000,00 €
2022: 700,00 €

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de
“Sanejament i depuració de Bítem i colònia Gasol”

2021: 3.000,00 €
2022: 700,00 €

Direcció tècnica redacció projecte constructiu de la remodelació
de l’emissari submarí de l’Ametlla de Mar

2021: 2.982,02 €
2022: 3.674,06 €

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu
“Ampliació de l’EDAR de l’Ametlla de Mar

2021: 6.363,44 €
2022: 12.112,29 €

Direcció tècnica de la redacció del projecte constructiu de
2021: 9.500,00 €
sanejament i depuració en alta de les urbanitzacions del nord de
2022: 13.500,00 €
l’Ametlla de Mar i del nucli de l’Almadrava
Direcció tècnica dels treballs per a l’execució de l’actuació
“Remodelació de l’EDAR de Tivenys”

2021: 11.700,00 €
2022: 10.400,00 €

Direcció tècnica redacció estudi per a la localització i desconnexió 2021: 2.550,00 €

de les aigües blanques al clavegueram de Riumar

2022: 3.060,00 €

Direcció tècnica obres sanejament i depuració nucli de Vinallop

2021: 4.608,00 €
2022: 7.087,00 €

Redació estudi viabilitat instal·lació energia fotovoltaica EDAR
l’Ampolla

2021: 1.000,00 €

Direcció tècnica redacció projecte digestor anaerobi-plataforma
fangs-codigestió EDAR Tortosa

2021: 2.616,94 €
2022: 5.080,20 €

Gestió d’assistència en matèria d’eficiència i estalvi energètic

2021:

3.200,00 €

Les despeses de la gestió anual del sistema de sanejament s'han estimat segons el
següent desglossament:

bloc 1: INDIRECTES GESTIÓ INSTAL·LACIONS
bloc 2: INDIRECTES GESTIÓ SISTEMES
bloc 3: INDIRECTES PLANIFICACIÓ ACTUACIONS
bloc 4: DESPESES KM I DIETES
Subtotal
10% DESPESES GENERALS
Bloc 5: IMMOBILITZAT
TOTAL

Hores
2.021,15
255,25
742,00
3.018,40

PRESSUPOST
2021
54.248,19
7.812,42
24.439,31
5.055,00
91.554,92
9.155,49
930,07
101.640,48

La resta de costos s’han calculat seguint el mateix sistema i formen part de l’expedient.
La justificació de la despesa realitzada es realitzarà mitjançant l’acreditació dels treballs
executats amb un informe anual a emetre durant el mes de desembre que certificarà les
tasques desenvolupades i l’estat pendent.
També es detallarà el personal adscrit a l’àrea i es certificarà el compliment de les hores de
dedicació previstes.
Tercer. Traslladar aquest acord al Consorci de Polítiques Ambiental de les Terres de l’Ebre
per al seu coneixement i per tal que procedeixi a l’acceptació corresponent i a la signatura
del document que actualitzi la regulació de l’encàrrec, si s’escau.
Quart. Facultar el President del Consell Comarcal del Baix Ebre per subscriure el document
de formalització.

PUNT 4t.- Expedient 1174/2021. Aprovació, si s'escau, de l'inici d'expedient per revisió
d'ofici de les bases reguladores de la selecció de subaltern per contracte de relleu
1. El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 28.05.2021va
aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la contractació, mitjançant
contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició. Les bases van ser
publicades a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el BOPT de data
03.06.2021 i un extracte al DOGC de data 10.06.2021.

2. Les bases de selecció preveien:
1- Objecte d’aquestes bases
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a
SUBALTERN, en règim laboral a jornada completa, modalitat contracte de relleu.
Aquesta contractació està lligada a la jubilació parcial d’un treballador de la plantilla
d’aquest Consell Comarcal. Segons estableix la normativa d’aplicació, el treballador que es
jubila parcialment ho fa treballant el 25% de la jornada, i el treballador que el relleva és a
temps complet. Altrament, la durada d’aquest contracte de treball serà d’almenys dos anys
més des de la data de jubilació total del treballador que ara es jubila parcialment
2- Requisits i condicions dels aspirants
Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els/les aspirants han de reunir, a la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
1.- Estar a l’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a sol·licitant de treball, o
tenir un contracte temporal de duració determinada amb el Consell Comarcal del Baix Ebre,
en la data de formalització del contracte de relleu.

3. En data 11.10.2021, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre dictà 2 Resolucions:
a) RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 116 / 2021 per establir l’ordre del procés de selecció
per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per
concurs-oposició
b) RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 115 / 2021 per contractar l’aspirant que havia
obtingut la major puntuació en el procés de selecció, el Sr. Francisco Javier Martí Grifoll, per
tal de desenvolupar les tasques de subaltern, personal laboral, mitjançant contracte de
relleu, a partir del dia 13 d’octubre de 2021 a jornada completa
4. La responsable de Recursos Humans d’aquest Consell Comarcal ha informat que el dia
25 d’octubre de 2021 rep una trucada de l’INSS per comunicar que rebutjarien el tràmit
efectuat ja que el treballador rellevista no complia els requisits exigits. El Sr. Francisco
Javier Martí Grifoll estava donat d’alta com a autònom en la data de formalització del
contracte (13 d’octubre de 2021), i per tant, ells consideren que no és una persona aturada.
5. A la vista d’aquesta situació, se sol·licita informe a secretaria. La secretària accidental de
la Corporació ha emes un informe pel qual fa constar que considera que s’ha produït un
error no esmenable durant el procés selectiu que pot donar lloc a la nul·litat d’aquest, en el
següent sentit:
“Les bases reguladores del procediment selectiu preveuen que per ser admès i prendre part
en la convocatòria, els/les aspirants havien de reunir, a la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds, els següents requisits:
1.- Estar a l’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a sol·licitant de treball, o
tenir un contracte temporal de duració determinada amb el Consell Comarcal del Baix Ebre,
en la data de formalització del contracte de relleu
Afectació temporal
a) Es considera que el requisit de trobar-se en situació d’atur no procedeix en el moment de
presentar la sol·licitud de participació en el procés, sinó que és necessari en el moment de
signatura de contracte. El lapsus temporal que es produeix entre la finalització del termini de
presentació de sol·licituds i la data de formalització del contracte pot donar lloc a situacions

que modifiquen la situació dels aspirants, tant pel fet de perdre la condició d’aturat, com pel
fet de poder adquirir-la en aquest període de temps.
Afectació territorial
b) El requisits d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya comporta discriminació
respecte els aspirants que puguin trobar-se en situació d’atur i demanada d’ocupació en un
altre servei d’ocupació que no sigui aquest que determinen les bases”
Vist l'Informe de Secretaria, el President del Consell, en data 12.11.2021, ha dictat la
Resolució número 2021-0283, que literalment disposa:
PRIMER. Iniciar procediment per a la revisió d'ofici de l'acte:
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la contractació, mitjançant
contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició aprovades en la
sessió plenària de data 28.05.2021, publicades a la pàgina web del Consell Comarcal del
Baix Ebre, en el BOPT de data 03.06.2021 i un extracte al DOGC de data 10.06.2021.

Per considerar que es troba incurs en la següent causa de nul·litat:
Article 47.1.f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques:
Els actes de les administracions són nuls de ple dret, en els casos següents:
Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen
facultats o drets quan s’estigui mancat dels requisits essencials per a la seva adquisició .
AFECTACIÓ D’AQUEST ARTICLE AL PROCEDIMENT:
En aquest expedient es produeix una vulneració del principi constitucional d’igualtat en
l’accés a l’ocupació publica, per sol·licitar un requisit que ha d’ostentar la personal aspirant
en el moment de presentació de la sol·licitud al procediment selectiu. El requisit no es troba
recollit en l’article 56 de l’EBEP i que, tant des del punt de vista de la situació individual,
com des del punt de vista territorial afecta al principi d’igualtat.
Les bases reguladores del procediment selectiu preveuen que per ser admès i prendre part
en la convocatòria, els/les aspirants havien de reunir, a la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds, els següents requisits:
1.- Estar a l’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a sol·licitant de treball, o
tenir un contracte temporal de duració determinada amb el Consell Comarcal del Baix Ebre,
en la data de formalització del contracte de relleu
Afectació temporal
a) Es considera que el requisit de trobar-se en situació d’atur no procedeix en el moment de
presentar la sol·licitud de participació en el procés, sinó que és necessari en el moment de
signatura de contracte. El lapsus temporal que es produeix entre la finalització del termini
de presentació de sol·licituds i la data de formalització del contracte pot donar lloc a
situacions que modifiquen la situació dels aspirants, tant pel fet de perdre la condició
d’aturat, com pel fet de poder adquirir-la en aquest període de temps.
Afectació territorial

b) El requisits d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya comporta discriminació
respecte els aspirants que puguin trobar-se en situació d’atur i demanada d’ocupació en un
altre servei d’ocupació que no sigui aquest que determinen les bases.

SEGON. Suspendre l'execució de l'acte administratiu RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P
115 / 2021 i RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 116 / 2021 per establir l’ordre del procés de
selecció per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, subaltern,
per concurs-oposició, atès que aquesta deriva del procediment selectiu les bases del qual
poden ser declarades nul·les.
La declaració d’aquesta suspensió afecta a la resolució dels recursos de reposició
presentats, atès que aquesta podria causar perjudicis d'impossible o difícil reparació com
són la contractació d’un aspirant derivat d’un procés selectiu realitzat sense compliment del
principi d’igualtat.
TERCER. Traslladar al Ple del Consell la proposta de declaració de nul·litat de les bases
reguladores de les proves selectives per a la contractació, mitjançant contracte de relleu,
de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició aprovades en la sessió plenària de
data 28.05.2021, publicades a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el
BOPT de data 03.06.2021 i un extracte al DOGC de data 10.06.2021.
QUART. Notificar l'inici del procediment als interessats perquè en el termini de deu dies
hàbils, presentin les al·legacions i els suggeriments que considerin necessàries.
CINQUÈ. Un cop realitzats tots els tràmits anteriors i adjuntant la proposta de resolució,
sol·licitar el Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora.
SISÈ. Suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment pel temps que
intervingui entre la petició del Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.
SETÈ. Una vegada rebut el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i donat el caràcter
preceptiu i vinculant del dictamen, elevar aquest al Ple.
El Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la Comissió informativa comarca de
Governació i Hisenda sotmet l’assumpte a votació ordinària i per 24 vots a favor que
suposen la unanimitat dels membres presents , adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Assumir el contingut de la Resolució de Presidència de data 12.11.2021, basada
en l’informe de secretaria, i iniciar el procediment de declaració de nul·litat de les bases
reguladores de les proves selectives per a la contractació, mitjançant contracte de relleu,
de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició aprovades en la sessió plenària de
data 28.05.2021, publicades a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el
BOPT de data 03.06.2021 i un extracte al DOGC de data 10.06.2021.
SEGON: Sol·licitar el Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora.
TERCER. Un cop rebut el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i donat el caràcter
preceptiu i vinculant del dictamen, elevar aquest al Ple tal que adopti l’acord corresponent.
QUART. Suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment pel temps que
intervingui entre la petició del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i la recepció de
dit dictamen».

PUNT 5è.- Expedient 888/2020. Donar compte de l'informe d'auditoria realitzat al
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

1.

INTRODUCCIÓ

El control financer és aquell procediment de control, propi de la intervenció i dels òrgans de
control intern de l´administració pública, que té per objecte verificar que la gestió i el
funcionament d’una entitat, d’un servei, d’un programa, d’una concessió del sector públic,
es desenvolupa amb subjecció a l’ordenació jurídica, determinar la seva situació econòmica
financera i patrimonial de conformitat amb les disposicions que els regeixen, així com
verificar que la gestió econòmica-financera s´adequa als principis d’eficiència, econòmica i
eficàcia.
En aquest marc correspon a la Intervenció del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE la
realització del control financer del CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX
EBRE I MONTSIÀ (BEMO), en endavant el Consorci, en els aspectes de la subjecció dels
seus actes a l’ordenació jurídica (auditoria de compliment )
Immaculada Rius Andres, col·labora amb la Intervenció del Consell Comarcal del Baix
Ebre , en virtut del contracte de serveis formalitzat amb el mateix Organisme per realitzar
els treballs de execució del referit control d´acord amb el que disposen les normes
d´auditoria del sector públic

Naturalesa de l´entitat
El CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ (BEMO)
es constitueix a 26 d´agost de 2008 com a entitat consorciada de caràcter local integrada
per entitats públiques i entitats privades sense finalitat lucrativa, i inicia la activitat el mateix
dia.
Els seus estatuts es publiquen al BOPT del 14 de juliol de 2008 i al DOGC el 21 de juliol de
2008 . A data 10 d’abril de 2013 modifica els seus estatuts i es publicant al BOPT de 2 de
maig de 2013.
En data 13 de novembre de 2015 quedar constituïda l´Assemblea General del Consorci per
al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb la integració de 35 ens públics , 32 ens
privats i en data 16 de juny de 2021 incorpora una altra entitat privada. Formen part com
ens públics El Consell Comarcal del Montsià i del Baix Ebre.
El Consorci te naturalesa d’entitat publica local, de caràcter institucional, amb personalitat
jurídica pròpia diferent de la dels ens consorciats i te plena capacitat jurídica i actuarà en
nom propi per realitzar i aconseguir les finalitats que constitueix el seu objecte. El Consorci
com a tal està adscrit al Consell Comarcal del Baix Ebre
El Consorci es constitueix explícitament mancat de cap finalitat lucrativa i amb caràcter
específic, es constitueix com a GAL (Grup d’Acció Local) per gestionar i optimitzar els
recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Leader, eix inclòs dins del
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR), així com per elaborar-ne els
seus plans d’actuació.
Òrgans de govern
- L’Assemblea General

- La
- La

Junta Executiva
Presidència

Òrgans de gestió
L’equip tècnic, format per:
- un/una gerent
- un/una tècnic de dinamització i gestió
- El RAF (Responsable Administratiu i Financer)(*)

( *) Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre de data 3 de novembre de 2020.
Aquest conveni te la mateixa duració que el programa de desenvolupament rural que
s´executa i correspon a la designació de una persona responsable administrativa i financera
amb capacitat per a gestionar i administrar fons públics.
Secretaria i intervenció del Consorci
El Consorci ajustarà el seu funcionament intern a les normes aplicables a les entitats locals
a Catalunya. En les seves actuacions, el Consorci estarà assistit per un/una secretaria i
un/una interventor/a que exerciran les funcions de fe pública i assessorament legal
preceptiu, el primer i de control i fiscalització de la despesa, el segon.
Les funcions de secretaria i intervenció del Consorci seran desenvolupades pels funcionaris
o les funcionàries que les desenvolupin en el Consell Comarcal del Baix Ebre.

2.

OBJECTIU DEL TREBALL

El Consorci resta subjecte a control financer en el marc establert al Reial Decret 424/2017
de 28 d´abril, pel que es regula el regim jurídic del control intern de les entitats del Sector
Públic Local i a la competència atribuïda per l´article 29.3.a) a la Intervenció que realitzarà
el control financer , ja sigui amb mitjans propis o amb auditors externs contractes amb
aquesta finalitat.
El propòsit del treball, serà emetre un informe de compliment de la normativa del sector
públic aplicable a l’entitat i recomanacions d´acord amb l´abast i les instruccions
determinades per la Intervenció del Consell Comarcal del Baix Ebre en la gestió de fons
públics, en el que s’avaluarà el grau de compliment de les finalitats i els objectius del
consorci continguts en els seus estatuts

3. ABAST TREBALL
En relació al control financer sobre el compliment de la legalitat de l´entitat, les àrees objecte
del meu anàlisi són:

Adequació de la contractació administrativa a les disposicions normatives
d`aplicació per l´entitat
1.
2.

Revisió de la normativa aplicable a l’àrea de personal

Per a portar a terme la meva revisió, serà analitzada entre d´altra la següent
documentació:

▪

Comptes Anuals a 31 de desembre de 2020

▪

Estatuts del Consorci

▪

Actes dels òrgans de Govern
▪ Pressupost de l’exercí 2020 i Bases d’execució del pressupost
▪ Expedients subvencions atorgades al consorci
▪

Convenis i contractes vigents amb tercers

▪

Conveni laboral aplicable i taules salarials

▪

Contractacions de personal

▪

Procediments de contractació administrativa realitzada període estudi

De tot el que resulten els següents resultats:

4.

PROCEDIMENTS APLICATS REVISIO I RESULTATS

4.1. ADEQUACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA A LESDISPOSICIONS
NORMATIVES D’APLICACIÓ PER L´ENTITAT

4.1.1.- OBJECTIUS- DESCRIPCIO FUNCIONAMENT ENTITAT .

Els treballs de revisió sobre la contractació es fa de la totalitat dels expedients vigents al
exercici i en línies generals el objectiu es:
PRIMER.- Analitzar el compliment de les clàusules vigents dels contractes i convenis
actuals
SEGON.- Revisió dels diferents aspectes de compliment que conformin l´expedient de
contractació, analitzar el grau d’aplicació per l´entitat del LCSP amb la selecció i revisió de
contractes adjudicats durant l´exercici, de diferents tipologies i volums de despesa i
diversitat de procediments d’adjudicació.
Bàsicament el tipus de contracte de la entitat és de la tipologia contracte menor per el que
s’atendrà als següents punts de revisió:

Verificar que el valor estimat del contracte és inferior a 40.000,00 € (obres)
i 15.000,00 € (serveis i subministres)
➢
➢

La seva duració és inferior a 1 any.

➢

Verificar si s’ha previst qualssevol tipus de prorroga.

Comprovar que existeix informe de l’òrgan de contractació que motiva la
necessitat del contracte.
➢ Comprovar l’aprovació de la despesa.
➢

Verificar que consta justificació de que no s’estigui alterant l’objecte del
contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i que el
contractista no ha subscrit mes contractes menors que individualment o
conjuntament superin la xifra del contracte menor.
➢

Verificar que no s’ha començat a executar el contracte abans de realitzar la
tramitació administrativa marcada a l’art.118LCSP.
➢
➢

Verificar que las factures coincideixen amb l’objecte contractat.

➢

Verificar el compliment dels terminis de pagament (art.198.4LCSP).

Verificar la publicació al perfil del contractant. Cal comprovar que s’informa de
l’objecte, duració, import d’adjudicació i adjudicatari.
➢

Verificar consta comunicació dels contractes de més de 5.000,00 € al Registre
de Contractes.
➢
➢

Consta la existència de 3 pressupostos als contractes de més de 5.000,00 €

Per tot això cal tenir en compte en primer lloc el especial funcionament del Consorci i la
seva casuística que dirigirà les proves a realitzar.
En aquest sentit te que dir-se que el Consorci neix com a GAL (Grup d’Acció Local) per
gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Leader,
eix inclòs dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR), així com per
elaborar-ne els seus plans d’actuació.
Les despeses del Consorci tenen les següents fons de finançament:
Subvencions Generalitat.- Departament d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (
DACC)
Conveni signat el 2 de desembre de 2015 entre el DACC i el GAL “Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià”, referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses
de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local
participatiu LEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 20142020, modificat mitjançant addenda signada el 6 d’abril de 2016. .- L’aportació financera total
concedida amb el conveni està distribuïda per anualitats i correspon a la anualitat de 2020 la
quantitat de 101.436,75 € ( 57.818,95 aporta DACC i 43.617,80 € aporta FEADER )
Aquest ajut te caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades pel
funcionament i animació del GAL, i podrà arribar al 100% de la despesa elegible justificada, sense
ultrapassar la quantitat màxima que estableix l´anualitat.
La justificació del projecte és mensual. El període és de novembre de l´exercici anterior a octubre de
l´exercici en curs

Subvencions Generalitat de Catalunya.- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació Direcció General de Desenvolupament Rural
Ajuts dels projectes de cooperació entre els grups d’acció local de Catalunya, a l’empara l’Ordre
ARP/69/2019, de 9 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores, i la Resolució
ARP/1120/2019 dins del marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat,
estigui finançat amb Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la
Unió Europea i estan cofinançats en un 43% pel fons FEADER i en un 57% pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Els projectes finançats
per les anualitats 2020 i 2021 son:
o

Territori Resilient .- El import atorgat per la anualitat 2020 és 24.519,16 €. El
conveni és de data 16 d´Octubre de 2019 i te de durada de execució fins la seva

finalització i justificació del projecte.
o

Territori Talent .- El import atorgat per la anualitat 2020 és 10.041,49 €. El conveni
és de data 16 d´octubre de 2019 per l’execució del projecte marc Territori Talent i
els projectes específics que el formen ( Odisseu, Cowocat, Fer ). La duració del
conveni és fins la finalització de la seva execució i justificació del projecte.

o

Territori Intel·ligent.- El import atorgat per la anualitat 2020 és 11.362,58 € .El
conveni és de data 9 d´octubre de 2019 per l’execució del projecte comú per
impulsar el projecte marc ‘TERRITORI INTEL·LIGENT’, el qual agrupa els projectes
específics ‘Gustum’ i ‘Start-up rural’. La duració del conveni és fins la finalització de
la seva execució i justificació del projecte
El finançament és del 100% de la despesa elegible justificada . La justificació dels tres
projectes es va realitzar el 17 de juny de 2020 i 6 de novembre de 2020
Subvencions amb la Generalitat de Catalunya.- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació Direcció General de Desenvolupament Rural

Ajuts dels projectes estratègics dels grups d’acció local de Catalunya, a l’empara l’Ordre
ARP/69/2019, de 9 d’abril, dins del marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020. Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que,
concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb Fons estructurals, el Fons de Cohesió
o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea i estan cofinançats en un 43% pel
fons FEADER i en un 57% pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya . El projecte assignat per 2020 és:
Custodia per desenvolupament .- Import atorgat 33.333,33 €. Conveni de data 23 de
setembre de 2019 i durada d’execució fins la seva finalització i justificació del projecte.
El finançament del 90% de la despesa elegible justificada. La justificació es va realitzar el
21 de maig de 2020 i el 9 de novembre de 2020
Subvencions amb la Diputació de Tarragona
Subvenció atorgada per resolució de data 14 d´agost de 2019 com a suport a la gestió del
programa Leader en l’àmbit d´actuació del Consorci ( 2020). El pressupost elegible és
205.395,00 € € i el import concedit és el 9,05% , es a dir 18.600,00 €
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020 i es
pot justificar fins 30 de març 2021.
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajusts destinats a la mateixa actuació, tenint
en compte que en qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats
atorgades no poden excedir el cost total de l’actuació.
La justificació es va realitzar el 29 de març de 2021 i es va presentar una despesa de
185.274,26 € amb unes compensacions de ingressos per 180.520,74 €
Aportacions membres del Consorci.-Aportacions anuals 6.100,00 €

Segons tot el exposat tindríem les següents depeses separades per projectes i segons el
seu finançament:
SUBVENCIONS GENERALITAT
Projectes
Projectes
DACC
cooperacio estrategics
Subvencionable

100,00%
cost propi

TOPALL

101.436,75

45.923,23

33.333,33

Total
costos

COST SALARIAL
ALTRES DESPESES

128.187,81

79.417,67

14.878,73

20516,13

57.086,29

11.926,11

25.976,42

12508,24

185.274,10

91.343,78

40.855,15

33.024,37

91.343,78

40.855,15

29.721,93

Subvencions Generalitat
Subvencio Diputacio
Apostacions membres
consorciats

imputació
project estrat

APORT.
MEMBRES

9,06%
del total cost

205.395,00

Diputacio

consorciats

DACC
2021 queda
3348,79

10.026,49
6.675,52

3.348,79

16.702,01

total
ingressos
161.920,86
18600

18.600,00

6100
186.620,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI

imputació
project coo

90,00%
cost propi

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

DRETS RECONEGUTS

DACC
2020

100,00%
cost propi

SUBV.
DIPUTACIO

6.100,00
91.343,78

40.855,15

29.721,93

18.600,00

6.100,00

1.346,76

Els projectes cooperació i estratègics subvencionen despeses especifiques per un import de
40.855,15 € i 33.024,37€ quedant la resta de despesa per 111.394,58 € a finançar per la
subvenció DACC, la subvenció Diputació i les aportacions dels Consorciats
La presentació a justificació per DAC 2020 ( de gener a Octubre) ha estat de 91.343,78€ i
3.348,79 per 2021 ( novembre i desembre), queda com a no presentat la quantitat de
16.702,01 € , quedant sense esgotar el total concedit de 101.436,75 € .
La totalitat de les despeses per 185.274,10 € es tornen a presentar a la Diputació de
Tarragona amb una compensació de ingressos per 180.520,74 € , sense tenir en
consideració les aportacions dels consorciats
RECOMANACIÓ 1.

Les despeses a subvencionar es tenen que presentar complertes a tots els organismes i
informar de quines subvencions o altres ingressos compensatoris poden afectar . Les
despeses presentades a DACC no han estat complertes i no s´ha assolit el total de
l´import subvencionat

RECOMANACIÓ 2.

El balanç presentar als organismes atorgants te que contemplar la totalitat dels ingressos
compensatoris. A la presentació del balanç a la diputació se ha considerat totes les
depeses, però no així els ingressos donat que faltaria de imputar com ingrés la quantitat
de 6.100 € de les aportacions consorciats , essent el dèficit presentat no de 4.753,52 €,
sinó un superàvit de 1.346,76 €

4.1.2.- PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ ANY 2020
La exposició de aquest punt es farà segons la casuística especial del Consorci i es
diferenciarà proveïdors específics per projectes anuals o proveïdors de despeses
funcionament

projectes
cooperació
TERCERS CONTRACTE
Manteniment equips
Altres subministres
Material ordinari no inventariable
Comunicacions postals
Atencions protocol·làries
Publicitat
Anuncis oficials
Estudis i treballs tècnics
Projectes cooperació 2020
Projectes estratègics 2020

Projectes
estratègics

general
funcionament
976,73
169,28
1.479,26
9,54
175,45
278,78
60,00
3.902,25

12.837,87
12.837,87

7.051,29

976,73
169,28
1.479,26
9,54
175,45
278,78
60,00
3.902,25
26.369,41
12.837,87
46.258,57

0,00

5.000,00
3.984,92
8.984,92

5.000,00
3.984,92
8.984,92

0,00
12.837,87

101,24
1.713,06
28,50
1.842,80
17.879,01

101,24
1.713,06
28,50
1.842,80
57.086,29

26.369,41
26.369,41

TERCERS CONVENI
Conveni adm. Consell Comarcal del Baix
Ebre
Aportació ARCA
0,00
TERCERS ALTRES
Desplaçaments òrgans de Govern
Locomoció
Serveis bancaris
0,00
26.369,41

Total

PER PROJECTES COOPERACIÓ

Correspon a les següents contractacions per l´exercici 2020, tot i comparant amb les
d´anys anteriors ( quantitats amb IVA inclòs ):

imports IVA inclòs
PROJECTES COOPERACIÓ

2020

2019

17.257,52

14.400,00

INFERIORS A 15.000 ( IVA no
inclòs )
COPATE.

Execució accions projecte " Territori Resilent -

2018

ENFOCC "

INFERIORS A 5.000 € ( IVA no
inclòs)
Activa Consultors Partners
Assessorament Projecte Start Up Btaix-Ebre SLP.
Montsià
Pixels & Impressions SLU.
Pol Sannicolàs Grima - La
Fleca.

800,00

Vèrtex Creatius, S.L.

Adhesius i peces pvc projecte Gustum
Definició i creació de la estratègia de comunicació
2020-2021
Disseny i maquetació cartes " Jornades
Gastronòmiques del Polp i l'Arròs 2020 2
Creació continguts sobre Pedra Seca i creació
propostes pedagògiques
Impressió de mapes + peces complementàries +
enganxines
Treballs associats al servei de dinamització del
Projecte COWOCAT_RURAL 2020
Disseny d'una marca i aplicacions: Networking
Odisseu

Jose Ramon Benet Arasa

Taller construcció tècnica pedra seca a Els Reguers

Vanesa Cervera Vericat

Coworkings rurals al Baix Ebre i Montsià

Produccions Ventdedalt, S.L.

Video patrocini " Dona del món rural "

Fundació Universitària URV

Formació "El patrimoni de pedra en sec al Baix Ebre "

Eulàlia Feliu Ràfols.

Assessorament Networking Odisseu

Herraiz Maquinària ICA, S.A.

Material divers

Rubèn Alegria Maureso. D

desplaçament

Aviñó Martí, Roger

Despeses " Jornada intercanvi sobre Pedra Seca "

46,87

Aviñó Martí, Roger

Dieta assistència " Assamble Arca "

15,75

Altavins Vitiultors, S.L.

Maridatge cuina amb cranc blau " Projecte Gustum "

Roig Workspace, S.L.
Antoni López Daufí.
Digigran Printing, S.L.U.
Olga Poblet Sobrino.

total

574,75
762,30
1.300,00
1.799,27
1.096,70
1.800,00
822,80

1.028,50
594,15

1.190,64

2.800,00

3.000,00

600,00
2.500,00
125,84
30,23
227,40

181,50
9.111,89

4.284,17

7.900,64

26.369,41

18.684,17

7.900,64

Contractes superiors a 5.000,00 € iva no inclòs i inferiors a 15.000,00 € iva no inclòs
Destaca la despesa amb la entitat Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l´Ebre ( COPATE ) que es repeteix dos exercicis per el mateix projecte de Cooperació. Per
el que no compliria les normes LSCP
Consta al expedient la sol·licitud de 3 ofertes i la fitxa de tramitació de la contractació, on es
reflexa la justificació de la necessitat, les dades del contracte, el certificat de existència de
crèdit , la acceptació de la empresa contractada i la resolució i aprovació de la contractació
tot signat per el responsables. A l’esmentada fitxa no consta el informe jurídic previ
Per una altra banda no me ha estat facilitat el contracte, només la factura i el seu pagament
No consta al expedient l´informe del òrgan de contractació justificant que no se ha alterat el
objecte del contracte amb la finalitat de evitar la aplicació dels imports màxims per la
consideració de contracte menor ( aquest requisit des de Real decret llei 3/20204 de febrer
no és obligatori per imports inferiors a 5.000,00 €)
Altres contractes inferiors a 5.000,00 € iva no inclòs

De la mostra realitzada es manifesta que només consta fitxa aprovació procediment en un
sol cas:
Olga Poblet Sobrino .- import 1.800,00€ IVA inclòs . Fitxa contractació degudament signada.
No consta contracte del serveis en cap cas, ni expedient aprovació factura
PER PROJECTES ESTRATÈGICS

Correspon a les següents contractacions per l´exercici 2020, tot i comparant amb les
d´anys anteriors ( quantitats amb IVA inclòs ):

imports IVA inclos
PROJECTES ESTRATEGIS

2020

2019

2018

0,00

0,00

0,00

INFERIORS A 15.000 ( IVA no
inclòs )

cap

INFERIORS A 5.000 € ( IVA no
inclòs)
Cel Rogent Educació Ambiental,
S.L.

Realització 4 proves pilot joc " Custòdia en joc "

1.470,00
2.997,17

Jocar Bus, S.L.

Disseny i maquetació joc sobretaula corporatiu
Servei de bus a Vilanova i la Gestrú projecte Custòdia per
Desenvolupament

Jordi Allepuz Perez.

Edició reodatge veu en off capsula amb grafisme complex

2.710,40

Publiart, S.L.
Xarxa per a la Conservació de la
Natura.

boses

3.336,39

Quota any 2020

450,00

Viatges Regina

viatge

400,00

Impremta Querol, S.L.

Guies, mostres i jocs " custòdia per desenvolupament "

505,07

Alfonso Martínez Francés.

Cartells Projecte Custòdia per Desenvolupament

Fundació Emys.

Assessorament i cessió " La custòdia entre en joc "

169,40

Gràfica Dertosense, S.L

Plastificació documents

153,91

OFICOMPLET 75, S.L.

Targes amb pinza

42,53

Rubèn Alegria Maureso. D
Graelsia Grup d'Estudis i
Comunicació Ambiental

Desplaçament
Adquisició llibres de contes dels Ports" Festa de la Natura
"
Traducció a l'anglès fitxa projecte " Custodia x
desenvolupament "
Impressió 400 fitxes projectes " Custòdia per
Desenvolupament "

21,00

Cinta Segarra Heras.

Workshop Taller de Llengües
Gràfiques Muval, S.L.

558,00

562,65
450,00 5.839,50

24,00

133,10
98,63
110,11
12.837,87 1.354,49 5.839,50

12.837,87 1.354,49 5.839,50

De la mostra realitzada de tots el proveïdors de aquest apartat, es manifesta que nomes
consta fitxa aprovació procediment en un sol cas
Jordi Allepuz Perez.- import 2.710,40 iva inclòs. A la fitxa contractació no consta signatura d’
intervenció, ni acceptació empresa contractada

Cal seguir el procediment contractació i tenir tota la documentació

PER DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT

Correspon a les següents contractacions:
import IVA
inclòs
Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. (ARCA )
quota anualitat
quota anualitat ( REDR )
quota manteniment gestor d´expedients
Consell Comarcal del Baix Ebre
funcions RAF
altres subministres i serveis
Aplicaciones, Soluciones y Servicios, S.L.
Manteniment equips
Altres subministres
Material ordinari no inventariable
Comunicacions postals
Atencions protocol·làries
Publicitat
Anuncis oficials
altes despeses
Desplaçaments òrgans de Govern
Locomoció
Serveis bancaris

2.784,92
1.200,00
3.630,00
7.614,92
5.000,00
5.000,00
272,25
976,73
169,28
1.479,26
9,54
175,45
278,78
60,00
3.421,29
101,24
1.713,06
28,50
1.842,80
17.879,01

Associació d´Iniciatives Rurals de Catalunya ( ARCA )
Quota anualitat.- Resolució de presidència de la Associació d´Iniciatives Rurals de
Catalunya de tramitació quota d´ARCA per la anualitat 2020 de 2.049,59 €, més 252,00 €
per als grup GAL inclosos al contracte per l’aplicació de la normativa de protecció de dades
personals . Als imports s´afegeix el IVA, resultant un total de 2.784,92 €
Quota anualitat REDR.- A l´Acord d´Assemblea General de la Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya, consta el import de la quota anualitat 2020 de la Red Española de
Desarrollo Rural ( REDR). Import quota anual 1.200,00 €
Quota manteniment gestor d´expedients anualitat 2020.- Import 3.000,00 € més IVA . No
consta acord
Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre
Conveni per a les funcions RAF.- Responable Administratiu i Financer de obligat
compliment per la condició de GAL del Consorci donat que es te que nomenar d’entre els

seus membres que tinguin la condició d’entitat local, una persona responsable
administrativa i financera amb capacitat per a gestionar i administrar fons públics .
No consta conveni per al exercici 2020. El únic conveni presentat és el signat al 2021 on consta la
persona que farà les funcions i es diu expressament que aquestes funcions no comporten cap
contraprestació econòmica entre el Consorci i el Consell Comarcal . A l’exercici 2020 es va fer un
càrrec de 5.000,00 € per aquest concepte que no quedaria acreditat

Locomoció
S´aplica el decret 138/2008 de 8 de juliol, d´indemnitzacions per raó del servei i s’acrediten
en full detallat on consta el desplaçament , el motiu del desplaçament, el km, les dietes i el
import . En el cas de les dietes del gerent, la validació del desplaçament no es pot fer per el
propi gerent
Resta de despeses de la secció
De molt poc import, només consta la factura i el pagament
4.2. GRAU D’APLICACIÓ DEL LA LCSP- CONCLUSIONS
El Consorci es considerat com a poder adjudicador- administració publica i no te necessitat
de disposar d´unes instruccions internes de contractació que donin compliment als principis
generals bàsics que han de regir la contractació administrativa
Al punt anterior han estat descrits tots el convenis i contractes actuals de major rellevància i
les incidències produïdes que han portat a una sèrie de recomanacions .
En recull el grau de compliment en matèria de contractació és MITJA :
Segons tot l’assenyalat caldria tenir en compte els següents aspectes de millora:

RECOMANACIÓ 3.- Contractació puntual i no recurrent
Cal tindre en compte que el contracte menor no te ha d’estendre els seus efectes a més
d´un any, essent per tant una despesa puntual i no recurrent. En el cas de COPATE es
repeteix la despesa dos anys per el mateix tipus de projecte de cooperació

Contractes superiors a 5.000 € e inferiors a 15.000 €
RECOMANACIÓ 4.- Tot i que la fitxa control contractació mostra les diferents fases i esta
signada per els diferents responsables, no allibera la obligatorietat de tenir cada document
de una forma individual. Cal tenir documentat al expedient:
-informe necessitat i informe que no s’estigui alterant l’objecte del contracte per a evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació
-informe consignació econòmica
-informe jurídic
-tres pressupostos
-Decret adjudicació
-Contracte.
RECOMANACIÓ 5.- Cal informe de aprovació de la despesa amb la incorporació de la
factura
RECOMANACIÓ 6.- Cal fer la publicació dels contractes menors en la forma prevista al
article 63.4 la LCSP

Per els contractes inferiors a 5.000 €,
RECOMANACIÓ 7.- Per els contractes inferiors a 5.000 € i per aplicació del Real Decret
llei 3/2020 de 4 de febrer, l´expedient es redueix, tot i que es manté la necessitat de
justificació de esser despesa puntual i no recurrent i l´aprovació de la despesa
RECOMANACIÓ 8.- Caldria un document de idoneïtat i necessitat de pertànyer a aquesta
Associació ARCA i diferenciar la quota de permanència amb els serveis oferts per
l’associació i que es tindrien que contractar en concret
RECOMANACIÓ 9.- Cal documentar i legitimar el càrrec de 5.000,00 € del Consell
Comarcal del Baix Ebre fet al exercici 2020 per les funcions RAF que no queda recollit a
cap conveni
RECOMANACIÓ 10.- La validació de les dietes es te que fer per persona competent
diferent de la pròpia persona que emet el detall de l assistència

5.

PROCEDIMENTS APLICATS REVISSIO I RESULTATS AREA PERSONAL

5.1.

COMPLIMENT NORMATIVA APLICABLE A RETRIBUCIONS

El Consorci es constitueix com a GAL (Grup d’Acció Local) per gestionar i optimitzar els
recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Leader, eix inclòs dins del
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR), així com per elaborar-ne els
seus plans d’actuació.
Les seves despeses de funcionament estan subvencionades i li es de aplicació la normativa
de la Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, del Departament d´Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció
de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de

selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del
desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de
les estratègies de desenvolupament local. Aquesta normativa implica les següents
obligacions :
Estructura obligatòria de l’equip tècnic GAL
Els equips tècnics del GAL han d’estar constituïts per un/a gerent, personal tècnic de
dinamització i gestió i suport administratiu. La dimensió de l’equip dependrà de l’àmbit
territorial, la massa crítica i d’altres factors específics de cada grup que hauran de justificar.
Gerent:
El/la gerent ha de dirigir i coordinar la resta de l’equip i serà el responsable de la
dinamització i de la gestió dels expedients d’ajut de cada grup, i tindrà, entre els seus
principals objectius, la cooperació interterritorial i transnacional.
El/La gerent ha de tenir títol universitari de primer o segon cicle o bé experiència equivalent
acreditada. La retribució elegible és de 30.000,00 euros fins a un màxim de 40.000,00 euros
anuals. La dedicació mínima obligatòria és de 37,5 hores setmanals, per a retribucions de
fins a 35.000,00 euros. Quan la retribució anual superi aquest import, la dedicació mínima
obligatòria és de 40 hores setmanals.
Personal tècnic:
El personal tècnic del grup haurà de tenir la missió de dinamitzar i de gestionar els projectes
del seu àmbit d’actuació i d’assessorar les persones emprenedores i promotores de
projectes des del primer contacte amb el grup fins a la certificació del projecte, si escau.
També hauran de fer un seguiment i acompanyament després de la posada en
funcionament de l’activitat objecte de l’ajut, amb la finalitat de recollir les experiències i les
bones i males pràctiques, així com controlar el manteniment d’obligacions i compromisos.
El/La tècnic/a ha de tenir títol universitari de primer o segon cicle o bé experiència
equivalent acreditada. La retribució elegible és de 20.000,00 euros fins a un màxim de
30.000,00 euros anuals i la dedicació mínima obligatòria és de 37,5 hores setmanals.
Personal administratiu:
L’administratiu/iva ha de tenir títol de batxillerat o grau mitjà de formació professional o bé
experiència equivalent acreditada. La retribució elegible és de 15.000,00 euros, fins a un
màxim de 20.000,00 euros anuals, i la dedicació mínima obligatòria és de 37,5 hores
setmanals.
L’auxiliar administratiu/iva ha de tenir el títol de graduat escolar o primer grau de formació
professional o bé experiència equivalent acreditada. La retribució elegible és de 13.000,00
euros fins a un màxim de 17.000,00 euros anuals i la dedicació mínima obligatòria és de
37,5 hores setmanals.
Les retribucions establertes anteriorment fan referència al cost brut total de retribució anual
a temps complet, sense incloure la quota patronal, que també serà subvencionable. En el

cas de dedicacions parcials, a les retribucions establertes anteriorment s’aplicarà la
reducció corresponent de manera proporcional
Retribucions aplicades personal plantilla GAL
El Consorci no te pròpiament un conveni propi aplicable a les remuneracions de la seva
plantilla i aplica com a referent màxim les retribucions assenyalades a la Ordre
AAM/387/2014, de 19 de desembre, del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural abans referenciades. De tot això resulta la següent taula:
topes

2020

2019 augments

Cluu A Mod 190 Cluu A Mod 190
gerent

Desenvolupament DAR

40.000,00

33.012,31

33.891,26

-878,95

administratiu

Desenvolupament DAR

20.000,00

14.629,16

11.808,00

2.821,16

tècnica

Desenvolupament DAR

30.000,00

22.430,65

22.355,46

75,19

70.072,12

68.054,72

2.017,40

Cap retribució supera al límit establert

Retribucions personal contractat per projectes puntuals

topes

2020

2019

Cluu A Mod 190

Clau A Mod 190

tècnica

projectes cooperació

no aplica

11.208,12

15.611,53

tècnica

projectes estratègics

no aplica

14.983,00

15.350,51

26.191,12

30.962,04

Els projectes són anuals
Tot i el compliment dels límits establerts per els GAL, caldria tenir en compte que el
Consorci forma part del organisme CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i que estaria
subjecte al seu regim de retribucions

RECOMANACIÓ 11
Caldria fer una valoració del lloc de treball del personal funcionament Consorci i comparar amb les
retribucions del treballadors del Consell Comarcal del Baix Ebre al que estan inscrits, sense superar
el límit de aquesta retribució i respectant el topall de les retribucions permeses per la normativa de la
Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural

5.2.

COMPLIMENT NORMATIVA APLICABLE A CONTRACTACIO

En primer lloc cal citar que el personal de les entitats que pertanyen al sector públic es
troben afectades per la Disposició addicional primera del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre,
que aprova el Text refós de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic ( EBEP) que estableix que el

personal dels ens que pertanyen al sector públic els serà d'aplicació els principis recollits a
l'art.55 del mateix EBEP
Els contractes de treball de personal laboral en les Administracions Públiques i en el seu
sector públic, qualsevol que sigui la durada dels mateixos, hauran de formalitzar-se seguint
les prescripcions i en els termes establerts en l'Estatut dels Treballadors i altra normativa
reguladora de la contractació laboral, així com d'acord amb els previsions de la
corresponent LPGE, sent aplicables els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en
l'accés a l'ocupació pública, i havent de respectar en tot cas el que es disposa en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, i qualsevol altra normativa matèria d'incompatibilitats
Pel que fa a la contractació del personal, s´estableix els següents criteris rectors:
➢

Igualtat, mèrit i capacitat.- En el sentit de que no es poden fixar
restriccions injustificades per a l’accés als llocs de treball a oferir amb un límit a la
promoció interna. Els mèrits es determinen mitjançant una fase de concurs i la
capacitat mitjançant proves d’accés
➢

Publicitat de la convocatòria i de les seves bases

➢

Transparència

➢

Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció

➢

Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de

selecció
➢

Adequació entre el contingut dels procediments de selecció i les funcions o
tasques a realitzar
➢

Agilitat, sens perjudici de l'objectivitat, en els procediments de
selecció. L’objectivitat s’ha de donar especialment en la fase d’oposició, l’entrevista
no pot ser un element determinant en la selecció de personal. Per a la contractació
de personal temporal, s’ha d’acudir a la constitució de borses de treball, amb límit
temporal de la seva vigència (2 anys)
Contractació temporal. En principi no es podrà procedir a la contractació de personal
temporal, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Per el que qualsevol contractació de personal temporal te que estar raonada i aprovada per
el òrgan competent
També cal tenir en compte els processos de consolidació d'ocupació temporal per cobrir
tots aquells llocs de treball que hagin estat ocupats ininterrompudament durant els 3 anys
anteriors a l’inici de l’exercici de referència que tindrien que passar a fixes dintre de un
procés d’estabilització que s’ha d’aprovar i publicar com a màxim en els 2 exercicis
següents a l´any de referencia ( DA 30ª PLPGE de 2018 ). Veure també el Real Decretoley 14/2021 de 6 de juliol
Atenen al assenyalat e s´examina la contractació del Consorci que és la següent:

Plantilla GAL

GAL Plantilla
AMR
ADG
LLRC

tipus contracte

jornada

antiguitat

serveis

401. Obra o servei
410. Interinitat
410. Interinitat

complerta
complerta
complerta

22/02/2016
11/03/2019
22/05/2017

gerent GAL
administratiu GAL
tècnic GAL

personal directiu
procés selecció
procés selecció

Gerent.Presenta un contracte de Obra i Servei amb inici 22 de febrer de 2016 i fi el propi conveni
de desenvolupament local participatiu LEADER. El seu nomenament te com origen un
procés selectiu de gerent per tal de desenvolupar les seves funcions i donar compliment a
les disposicions del Conveni signat amb la Generalitat per el desenvolupament local
participatiu Leader del Programa de Desenvolupament Rural PDR de Catalunya per el
període 2014-2020
Administrativa.Presenta un contracte de Obra i Servei des de 11 de març de 2019 i fins que es cobreixi de
la forma reglamentaria el lloc de treball vacant a la plantilla . La seva contractació prové de
una borsa de treball d´empleats públics administratius- funcionari interí en regim o contracte
laboral d´interinatge del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE No s’ha convocat plaça
directament per al Consorci
Tècnic.Presenta un contracte de interinitat des de 22 de maig de 2017 amb objecte del contracte
tasques tècnica de suport per a la gestió dels ajuts Leader fins que es cobreixi de la forma
reglamentaria la plaça de tècnica vacant a la plantilla .Consta resolució de presidència del
Consorci de data 26 d´abril de 2017, del procés de selecció per la contractació, en regim
laboral temporal, d´un tècnic grup A2, per a projectes de cooperació del grup d’acció local.
No s’ha convocat plaça i continua aquest contracte interí
Així dons queda clar que els tres membres en plantilla formarien part del equip tècnic del
grup d’Acci local GAL, finalitat de la constitució del Consorci
Segons l’article 5 punt 5.2. dels estatuts del Consorci´, aquest es constitueix com a GAL (
Grup de Acció Local) per gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu
àmbit territorial per Leader, eix inclòs dins del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya ( PDR), així com per elaborant-ne els seus plans d’actuació.
Als estatuts no es posa data de finalització, per el que es podria considerar que els tres
càrrecs son inherents a la pròpia naturalesa de la entitat i no estan lligats a un projecte
temporal, per el que caldria replantejar-se la tipologia de contracte aplicat de obra o servei i
de interinitat
RECOMANACIÓ 12.- Cal convocar una plaça de tècnic GAL, donat que el actual es interí
des de 22 de maig de 2017

RECOMANACIÓ 13.- Cal fer un replantejament dels contractes de obra i servei de la

plantilla GAL, donat que no queda clar estan vinculats a un projecte temporal si no a la
pròpia finalitat de la constitució del Consorci i per tan no subjecte a temporalitat
Tècnics per projectes puntuals

Tecnics de projectes

tipus contracte

jornada

antiguitat

serveis

BRS

501. Obra o Servei

temps parcial 01/11/2019

tècnic projectes

borsa treball 2018

BBG

501. Obra o Servei

temps parcial 01/06/2018

tècnic projectes

borsa treball 2018

En data 12 de febrer de 2018, es van aprovar les bases per el procés de selecció per la
formació de borsa i contractació, en regim laboral temporal, de tècnics grup A2 per a
projectes de cooperació del grup d’acció local i es publica al BOPT. En data 26 de febrer de
2018, es fa la selecció de personal i els dos tècnics assenyalats son admesos a la meritada
borsa
Contracte tècnic 1 .Contracte de treball temporal des del 01/11/2019 fins al 31/10/2021- S´especifica que
desenvoluparà tasques per el projectes resilient, talent i intel·ligent per a les anualitats 2020
i 2021. Es considera correcte
Contracte tècnic 2.Contracte de treball des del 01/06/2018 fins al 31/10/2018, i s´especifica correspon a
tasques pel projecte Custodia per Desenvolupament . Aquest contracte s´ha mantingut al
exercici 2019 i 2020 quan ja estava exhaurit
RECOMANACIÓ 14.- Fer un nou contracte de tècnic per a projectes estratègics, donat
que el actual no te cobertura

6. CONCLUSIONS
Dels procediments aplicats i dels resultats obtinguts detallats al llarg de tot aquest informe i
en relació al control financer realitzat del Consorci, es recull a continuació les conclusions
obtingudes que es detallen en els següents punts:
Presentació Subvencions
Donada la naturalesa de la entitat, pràcticament totes les seves despeses estan
subvencionades i part de aquestes subvencions con compatibles per les mateixes despeses
com es el cas de la subvenció DACC i la subvenció de la Diputació.
A l´exercici 2020, no s’ha presentat a justificar a DACC la totalitat de les despeses, no
assolint el màxim permès de subvenció i a la Diputació tot i presentar la totalitat de les
despeses, no es reflexa la totalitat dels ingressos, per el que es objecte de recomanació 1 i 2
d’aquest informe

Contractació i convenis amb tercers
La totalitat dels contractes del Consorci són contractes menors inferiors a 15.000,00 €.
Dintre de aquest contractes cal fer distinció de dos grups: contractes de més de
5.000,00 € i menys de 15.000,00 € i els inferiors a 5.000,00 € (totes les quantitats amb iva
no inclòs)
Pel que fa als contractes superiors a 5.000,00 €: Destaca especialment el proveïdor
COPATE per un import factura de 14.262,42 € abans de IVA, que figura al exercici 2019 i
2020 per el mateix projecte, superant el límit permès de la anualitat. També cal destacar la
manca del contracte pròpiament dit, tot i que es te una fitxa resum del procediment signada
per els responsables que no substitueix en cap cas tota la documentació necessària per el
procediment de la contractació.
Aquestes incidències son objecte de la recomanacions 3, 4, 5 i 6 d´aquest informe.
Pel que fa a contractes inferiors a 5.000,00 € : Tot i que l´expedient es redueix, sense esser
necessari el informe del òrgan de contractació de la necessitat del contracte i de la no
alteració del objecte per evitar la aplicació de les regles generals de contractació, ni la
sol·licitud de 3 pressupostos, ni la seva publicació, es manté la necessitat de justificació de
ser despesa puntual, no recurrent, junt amb un expedient d’aprovació de factura
També cal destacar el fet de la manca de conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre
per el exercici 2020 per l´exercici de les funcions RAF, donat que el càrrec efectuat de
5.000,00 € no estaria suportat. Tampoc quedaria acreditada la despesa de locomoció
validada per la mateixa persona que presenta la despesa
Aquestes incidències son objecte de la recomanacions 7, 8, 9 i 10 d´aquest informe.
Contractació i remuneracions plantilla personal
El Consorci es constitueix explícitament mancat de cap finalitat lucrativa i amb caràcter
específic, com a GAL (Grup d’Acció Local) per gestionar i optimitzar els recursos econòmics
assignats al seu àmbit territorial pel Leader, eix inclòs dins del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR), així com per elaborar-ne els seus plans
d’actuació
Esta afectat per la normativa de la Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, del
Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en tant es una
entitat GAL Subvencionada per el Departament.

L’estructura i les remuneracions assenyalades a la ordre son les que s’apliquen a les
remuneracions plantilla actuant com a límit de les que pugui aplicar pròpiament com a
entitat .
Tenint això en compte, també s’ha d’ assenyalar que el Consorci forma part del Consell
Comarcal del Baix Ebre al que esta inscrit i que li seria de aplicació les seves
remuneracions tot i respectant sempre els límits de afectació de la Ordre AAM/387/2014
Pel que fa a la contractació, cal replantejar-se els contractes de obra i servei de la
plantilla GAL, donat que el propi objecte de la constitució del Consorci es la creació de
aquest grup d’acció local que en principi no te un límit temporal afecte a un projecte, si no

que és una estructura pròpia de la seva constitució i que desapareix el dia que no es
consideri aquest Consorci un grup d’acció local
Per la resta de contractes de tècnics per projectes puntuals, si es adient el contracte de
obra i servei, tot i que cal respectar la temporalitat dels projectes i contractar adientment. De
la mostra efectuada un tècnic te un contracte que finalitza al 31 de octubre de 2018 i encara
presta els seus serveis al exercici 2020
Aquestes incidències son objecte de la recomanacions 11, 12, 13 i 14 d´aquest informe.

RECULL RECOMANACIONS
RECOMANACIONS VINCULADES A JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS

1.

2

Les despeses a subvencionar es tenen que presentar complertes a tots
els organismes i informar de quines subvencions o altres ingressos
compensatoris poden afectar . Les despeses presentades a DACC no
han estat complertes i no s´ha assolit el total de l´import subvencionat
El balanç presentar als organismes atorgants te que contemplar la
totalitat dels ingressos compensatoris. A la presentació del balanç a la
diputació se ha considerat totes les depeses, però no així els ingressos
donat que faltaria de imputar com ingrés la quantitat de 6.100 € de les
aportacions consorciats , essent el dèficit presentat no de 4.753,52 €,
sinó un superàvit de 1.346,76 €

RECOMANACIONS ADEQUACIÓ NORMATIVA CONTRACTACIÓ LCSP

Contractació puntual i no recurrent
3
Cal tenir en compte que el contracte menor no ha d’estendre els seus
efectes a més d’un any, essent per tant una despesa puntual i no
recurrent. En el cas de COPATE es repeteix la despesa dos anys per el
mateix tipus de projecte de cooperació
Contractes superiors a 5.000 € e inferiors a 15.000 €
4
Tot i que la fitxa control contractació mostra les diferents fases i esta
signada per els diferents responsables, no allibera la obligatorietat de
tenir cada document de una forma individual. Cal tenir documentat al
expedient:
-informe necessitat i informe que no s’estigui alterant l’objecte del
contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació
-informe consignació econòmica
-informe jurídic
-tres pressupostos
-Decret adjudicació

-Contracte.

5

Per tot tipus de contracte e import cal informe de aprovació de la
despesa amb la incorporació de la factura

6

Cal fer la publicació dels contractes menors ( superiors a 5.000 € i
inferiors a 15.000€) en la forma prevista al article 63.4 la LCSP

7

Per els contractes inferiors a 5.000,00 € i per aplicació del Real Decret
llei 3/2020 de 4 de febrer, l´expedient es redueix, tot i que es manté la
necessitat de justificació de esser despesa puntual i no recurrent i
l’aprovació de la despesa

8

Caldria un document de idoneïtat i necessitat de pertanyé a aquesta
Associació ARCA i diferenciar la quota de permanència amb els serveis
oferts per l’associació i que s’haurien de contractar en concret

9

Cal documentar i legitimar el càrrec de 5.000,00 € del Consell Comarcal
del Baix Ebre fet al exercici 2020 per les funcions RAF que no queda
recollit a cap conveni

10

La validació de les dietes es te que fer per persona competent diferent
de la pròpia persona que emet el detall de l assistència

RECOMANACIONS ADEQUACIÓ NORMATIVA CONTRACTACIÓ I REMUNERACIONS
DE PERSONAL
11

12

13

Caldria fer una valoració del lloc de treball del personal funcionament
Consorci i comparar amb les retribucions del treballadors del Consell
Comarcal del Baix Ebre al que estan inscrits, sense superar el límit de
aquesta retribució i respectant el topall de les retribucions permeses
per la normativa de la Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Cal convocar una plaça de tècnic GAL, donat que el actual és interí
des de 22 de maig de 2017
Cal fer un replantejament dels contractes de obra i servei de la plantilla
GAL, donat que no queda clar estan vinculats a un projecte temporal si
no a la pròpia finalitat de la constitució del Consorci i per tan no
subjecte a temporalitat
Cal fer un nou contracte de tècnic per a projectes estratègics, donat

14

que el actual no te cobertura

PUNT 6è.- Expedient 622/2021. Donar compte de l'informe del PMP i morositat, 3r
trimestre 2021
INFORME D’INTERVENCIÓ
D’acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i
l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el
preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració haurà d'abonar al
contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou
el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini.
L'informe trimestral contemplarà la totalitat dels pagaments realitzats en el 3r trimestre de
2021 i, la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament a final del
mateix.
TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la
Corporació, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la CCAA.
QUART. Legislació aplicable

1.

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
A la vista d'això, emeto el següent
INFORME
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual
s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:

1. Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors.
2.
3.
4.

I. Pagaments Realitzats en el Període
Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Pago (PMP) (días) Número de Pagos Importe Total Número de Pagos Importe Total
39,72
235
364.906,04
1
208.003,58

Entidad
Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

22,22

61

46.436,27

0

0,00

9,40

9

1.314,54

0

0,00

II. Interessos de demora Pagats en el Període:

Codi Entitat

Entitat

Interessos de demora
pagats dintre període

Tipus
Comptabilitat Nombre de
pagaments

Import Total

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre

Limitativa

0

0

09-43-003-RP-001 Baix Ebre Innova, S.L.

Empresarial

0

0

09-00-376-CC-000 C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Limitativa

0

0

III. Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del

Període:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Periodo Medio
Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago Pendiente Número de Operaciones Importe Total Número de Operaciones Importe Total
37,32
54 1.129.214,63
3
7.765,52

Entidad
Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

24,22

55

14.640,87

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

IV. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament trimestral a proveïdors

Código de Entidad

Entidad

09-43-003-RR-000 Cm. Baix Ebre

Ratio de
Operaciones
Pagadas
29,45

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago
18,70

Periodo Medio de
Pago Trimestral
22,30

PUNT 7è.- Expedient 623/2021. Donar compte de l'informe trimestral d'execució del
pressupost exercici 2021
Informe de subministrament d¹informació trimestral corresponent al tercer trimestre del 2021

1.

ANTECEDENTS

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de
subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l'any s'ha de trametre la informació que es relaciona a l'article 16 de la mateixa
Ordre.
Per part de l'lGAE s'ha classificat la societat Baix Ebre Innova, SL com a administració
pública, per tant s'ha afegit la societat al perímetre de consolidació a efectes d'estabilitat.
També s’ha afegit el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per estar
adscrit al Consell Comarcal del Baix Ebre

2.
▪

FONAMENTS DE DRET

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes enla LOEPSF (OM).
• Llei Orgànica 2/2012,de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF)
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat deles operacions comercials.

3.

INFORME

L'article 16 de l'Ordre HAP 2105/2012, 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 estableix que abans de l'últim dia
del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:

- a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsióde la seva execució
fins a la finalització de l'exercici, a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles,
no imputades a pressupost,
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,
-- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de la despesa i del límit del deute
- a informació relativa a la plantilla de personal.
Aquest informe s'emet amb la informació disponible a 31 de març de 2021. La informació
corresponent al Consell Comarcal del Baix Ebre i del Consorci per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià s’ha extret de les dades que consten en aquesta intervenció, la
informació de Baix Ebre Innova, SL es la facilitada per la societat.
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
3.1. Personal
A data 30/09/2021 el Consell Comarcal del Baix Ebre, i la societat mercantil classificada
com a administracions públiques, tenen les plantilles de personal d'acord amb la següent
distribució :
Les variacions de personal produïdes en aquest trimestre, són les següents:

Ens
Consell Comarcal del Baix Ebre

Altes
28

Baixes
20

Motiu
Altes:
- interinitat:
10
- acumulació tasques
3
- obra o servei
10
- crida fix -disc
4
- reincorp. exced.
1
Baixes:
- fi contracte
- excedència
- baixa voluntària

Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià

0

0

Baix Ebre Innova, SL

0

0

16
2
2

3.2. Indicadors pressupostaris
3.2.1. L’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al final del tercer
trimestre del 2021 és el que es detalla a continuació:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
19.725.837,68
Modificacions d’ingressos:
2.589.492,46
Pressupost definitiu d’ingressos:
22.315.330,14
Drets reconeguts:
12.073.111,49
Drets anul·lats:
2.326,35
Devolució d’ingressos:
2.326,35
Recaptació neta:
9.916.326,92
Drets pendents de cobrament:
2.156.784,57
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

4.682.901,09
13.507,66
3.075.345,38
1.594.048,05

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

3.750.832,62

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

204.055,41
900,00
204.955,41
88.311,27
68.271,37
20.039,90

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

29.148,79
0,00
7.748,79
21.400,00

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

41.439,90

BAIX EBRE INNOVA, S.L.
Pressupost inicial d’ingressos:

162.075,31

Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:

134.882,60
296.957,91
283.524,75

L’execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha executat en
un 54,10 % pel que fa a ingressos corrents mentre que els ingressos tancats s’han executat
en un 65,86 %
La baixa execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre es degut
a que els ingressos de capítol 7 transferències de capital són subvencions o convenis amb
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona els quals no s’han percebut part
dels ingressos corresponents i el capítol 9 passius financers són previsions de préstecs que
no s’han executat. El capítol 4 s’ha executat en un 61,06 % la qual cosa es troba per baix
de la previsió inicial d’ingressos d’acord amb la prestació de serveis prestats i el capítol 7
només s’ha reconegut un 10,98 %.
L’execució dels ingressos corrents del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià en un 43,09 % i els tancats en un 26,58% atès que els convenis signats amb la
Generalitat de Catalunya es liquiden per mesos un cop justificat la despesa corrent i el
conveni amb Diputació de Tarragona que es justifica a finals de l’exercici i no es reben les
aportacions dels membres consorciats
L’execució dels ingressos de Baix Ebre Innova, S.L, després de la modificació aplicada a
les despeses és de 95,48 %. Si tenim en compte els ingressos previstos informats pel tècnic
de la societat que són de 326.473,81 el percentatge d’execució seria de 86,84 %
Tots aquestes execucions suposen en termes consolidats un 54,54 %, per baix del 75 %
que s’hauria d’obtenir a la meitat de l’exercici.
3.2.2. L’execució del pressupost de despeses, en termes acumulats, al final del tercer
trimestre del 2021 és el que es detalla a continuació:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
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:

19.725.837,68
2.589.492,46
22.315.330,14
12.760.236,04
12.760.236,04
11.778.112,64
10.099.922,18
10.099.884,68
1.678.227,96

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:

2.617.885,98
0,00
2.592.753,88
25.132,10

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

1.703.360,06

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses pagades:
Obligacions pendents de pagament:

204.055,41
900,00
204.955,41
120.123,55
111.602,15
8.521,40

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:

2.587,78
0,00
2.587,78
0,00

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

8.521,40

BAIX EBRE INNOVA, S.L.
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:

162.075,31
134.882,60
296.957,91
223.313,93

L’execució de les despeses compromeses del pressupost de despeses del Consell
Comarcal del Baix Ebre és de 57,18 %, el del Consorci per al Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià en un 58,61 % i el de Baix Ebre Innova en un 75,20 %
La baixa execució del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Baix Ebre es degut
principalment a les despeses imputades en el capítol 6 d’inversions, amb una execució del
16,52 %,. La resta d’execució de despeses es troba lleugerament per baix de la previsió
realitzada en el pressupost.
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià s’ha executat en un 58,61 % la
qual cosa ens indica també una baixa execució de despeses que s’haurà d’augmentar per
poder fer les justificacions del tancament del període al mes d’octubre.
Baix Ebre Innova, S.L. ha executat un 75,20 % d’acord amb el previst després de la
modificació realitzada.
3.2.3 La situació de la tresoreria al final del tercer trimestre del 2021 és la següent:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE:

La tresoreria evidencia la utilització de les pòlisses concertades per import d’1.800.000,00 €
degut a la diferència entre el pendent de pagament d’exercicis tancats que és de 25.132,10
€ i el pendent de cobrament que és d’1.594.048,05 € encara que aquest trimestre ha estat
menor degut a un increment en els ingressos corrents que ha suposat un desfasament de
181.231,41 € més de despeses pagades del pressupost corrent.
La utilització de la pòlissa és necessària per al compliment del PMP i aquest trimestre s’ha
aconseguit arribar a l’objectiu fixat per la normativa del màxim de 30 dies degut a
l’avançament dels pagament factures com a conseqüència d’una major liquiditat.
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

La tresoreria de l’exercici, ha estat insuficient per fer front als pagaments mensuals i s’ha
hagut de recórrer als avançaments del Consell Comarcal. Això es deu pel retard en el
pagament del conveni de la Diputació de l’any 2020.
3.3. Morositat
Els períodes mitjos de pagament són els següents:

Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Pago (PMP) (días) Número de Pagos Importe Total Número de Pagos Importe Total
Cm. Baix Ebre
39,72
235 364.906,04
1 208.003,58
Baix Ebre Innova, S.L.
22,22
61
46.436,27
0
0,00
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
9,40
9
1.314,54
0
0,00
C. Gestió de Residus de la Comarca Baix Ebre
0
0
0,00
0
0,00
Entidad

Entitat
Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Interessos de demora pagats
en el període
Nombre de
Import Total
pagaments
0
0
0
0
0
0

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Entidad
Periodo Medio
Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago Pendiente Número de Operaciones Importe Total Número de Operaciones Importe Total
Cm. Baix Ebre
37,32
54 1.129.214,63
3
7.765,52
Baix Ebre Innova, S.L.
24,22
55 14.640,87
0
0,00
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
0
0
0,00
0
0,00
C. Gestió de Residus de la Comarca Baix Ebre
0
0
0,00
0
0,00

Periodos de PMP
incluidos

PMP (días)

Tercer trimestre 2021

22,30

El període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2021 compleix amb el
termini establert per la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures
contra la morositat en operacions comercials, que fixa aquest rati en 30 dies.
3.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del
deute viu:
3.4.1. D'acord amb les previsions de liquidació s'obté al tancament de l'exercici una
capacitat de finançament.

Entidad

09-43-003-RR000 Cm. Baix
Ebre

Ingreso

Gasto

no financiero
(1)

no financiero
(1)

21.494.517,64

22.247.189,14

Ajuste S. Europeo Cuentas
Ajustes

Ajustes por

propia Entidad
(2)

operaciones
internas

-2.651,97

Capac./Nec.
Financ.
Entidad

0

-755.323,47

3.4.2. La Regla de la despesa calculada d'acord amb les previsions de tancament a 31 de
desembre, es preveu que es compleix la regla de la despesa.
Estimación de los
ajustes
Concepto: Estimación del Resultado
Importe Ajuste
a aplicar a los
operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1
aplicado al saldo
importes
Identificador
a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final presupuestario inicial
de ingresos y
del ejercicio
2021 (+/-)
gastos a
final del
ejercicio.
GR000
GR000b
GR000c
GR001
GR002
GR002b
GR006
GR006b
GR015
GR009
GR004
GR003
GR016
GR017
GR018
GR012
GR013
GR014
GR008
GR008a
GR008b
GR010
GR019
GR020
GR021
GR99
Total

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009
(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios
distintos a 2008 y 2009
Intereses
Diferencias de cambio
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación
Local (2)
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)
Dividendos y Participacion en beneficios
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union
Europea
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)
Operaciones de reintegro y ejecucion de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelacion de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de
aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden
HAC/1364/2018)
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociacion publico privada (APPs)
Inversiones realizadas por la corporación local por
cuenta de otra Administracion Publica (3)
Prestamos
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a
presupuesto
Consolidación de transferencias Con otras
Administraciones Públicas
Otros (1)
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

0,00
0,00
-8.457,63
0,00
0,00

0,00
0,00
-2.651,97
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.007.725,66

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
999.268,03

0,00
-2.651,97

3.4.3. Les dades d'endeutament es reflecteixen en els quadres següents:
Dades a 30 de setembre de 2021

CONCEPTE

DEUTE VIU A
FINAL DEL
TRIMESTRE
VENÇUT

Deutes a curt termini ( operacions de
tresoreria )

733.422,61

Deutes a llarg termini ( operacions
amb entitats crèdit )

81.371,09

VENCIMENTS PREVISTOS 3r TRIMESTRE
2021

OCTUBRE

NOVEMBRE

Previsions a 31 de desembre de 2021 i previsió dels propers 10 anys

DESEMBRE

5.039,09

Amortitzacions previstes

Préstec inversions 2007 ( LA CAIXA )
Nou préstec CITBE
Préstecs inversions 2021

IMPORT
CONCERTAT
150.253,02
160.000,00
374.944,00

2022
2023
2024
10.016,87
0,00
0,00
20.243,62 20.386,53 20.530,44

2025
0,00
5.155,21

2026
0,00
0,00

2027
0,00
0,00

2028
0,00
0,00

2029
0,00
0,00

2030
0,00
0,00

2031
0,00
0,00

37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40
67.754,89 57.880,93 58.024,84 42.649,61 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40

4.

CONCLUSIONS

El Consell Comarcal, en termes acumulats al tercer trimestre de 2021, es preveu que
incompleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa al tancament de
l’exercici. No obstant això, el compliment dels objectius dependrà del ritme d’execució de
les inversions i actuacions finançades amb subvencions finalistes.
La Corporació no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest incompliment és
solament informatiu degut a la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021.
En relació a l’objectiu del deute viu, el nivell d’endeutament previst a 31 de desembre de
2021 considerant una total disposició de les pòlisses actuals i la concertació dels préstecs
previstos en el pressupost s'estima de l’11,72 %.
Es compleix el període mig de pagament a proveïdors.
PUNT 8è.- Expedient 1195/2021. Aprovació, si s'escau, de l'11è expedient de
modificació de Crèdits del pressupost de l'exercici 2021

Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats,
quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb
normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la present
proposta de resolució.
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 l'Estabilitat Pressupostària.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la comissió informativa de
Governació, sotmet l’assumpte a votació ordinària i per unanimitat dels membres presents adopta els
següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats a més transferència entre
aplicacions, d'acord amb el següent resum per capítols:

Crèdit extraordinari
Aplicació pressupostària

Descripció

Import

RESIDU

1621

46200

Liquidació REBÉ Aj. d'ALDOVER

RESIDU

1621

46201

Liquidació REBÉ Aj. d'ALFARA DE CARLES

RESIDU

1621

46202

Liquidació REBÉ Aj. de BENIFALLET

1.826,73

RESIDU

1621

46203

Liquidació REBÉ Aj. de CAMARLES

11.816,36

RESIDU

1621

46204

Liquidació REBÉ Aj. de DELTEBRE

44.883,10

RESIDU

1621

46205

Liquidació REBÉ Aj. de L'ALDEA

11.585,34

RESIDU

1621

46206

Liquidació REBÉ Aj. de L'AMETLLA DE MAR

29.073,57

RESIDU

1621

46207

Liquidació REBÉ Aj. de L'AMPOLLA

20.420,43

RESIDU

1621

46208

Liquidació REBÉ Aj. de PAÜLS

RESIDU

1621

46209

Liquidació REBÉ Aj. de ROQUETES

RESIDU

1621

46210

Liquidació REBÉ Aj. de TIVENYS

2.560,25

RESIDU

1621

46211

Liquidació REBÉ Aj. de TORTOSA

62.591,39

RESIDU

1621

46212

Liquidació REBÉ Aj. de XERTA

RESIDU

1621

46213

Liquidació REBÉ Aj. del PERELLO

11.139,75

SOC

241

22620

Despeses programa 30 plus 2021

25.000,00
243.801,29

TOTAL

1.403,13
792,33

1.009,78
17.326,25

2.372,88

Suplement de crèdit
Aplicació pressupostària
ARXI

3321

22609

Descripció
Activitats Arxiu

Import
2.200,00
2.200,00

TOTAL

Transferències en augment
Aplicació pressupostària

Descripció

Import

GOV

491

11000

Retribucions personal eventual

100,00

HABIT

150

13000

Personal fix borsa habitatge

525,00

JOVE

337

13000

Personal fix joventut

780,00

CONSU

493

13000

Personal fix consum

10,00

ARXI

3321

13100

Personal temporal Arxiu Històric

100,00

HABIT

150

16000

Seguretat social borsa habitatge

100,00

JOVE

337

16000

Seguretat social personal joventut

CIDTBE

432

21300

Manteniment Ebreterra

TERRI

150

21600

Manteniment programa informàtic territori

1.600,00

SAD

231

22104

Vestuari serveis socials

4.000,00

CIDTBE

432

22200

Comunicacions telefòniques Ebreterra

3.000,00

SIS

231

23120

Desplaçaments personal SIS

4.000,00

UBASP

231

48006

Aportació Marató TV3 2021

1.500,00

VERDA

432

62301

Compra maquinaria via verda
TOTAL

350,00
10.000,00

3.000,00
29.065,00

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb nous ingressos comunicats sobre els totals
previstos en alguns conceptes del Pressupost corrent i el romanent de tresoreria per
a despeses generals, en els següents termes:
Majors ingressos
Concepte

Descripció

34904

Preu públic utilització fons notarials

45059

SOC. Programa 30 Plus

46703

Liquidació Consorci REBÉ
TOTAL

Import
2.200,00
25.000,00
218.801,29
246.001,29

Transferències en disminució
TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ
Aplicació pressupostària
Descripció
UBASP

231

48000

Projecte solidaritat

GRAL

929

50000

Fons de contingència
TOTAL

Import
1.000,00
28.065,00
29.065,00

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 insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que
haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.
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
podran 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 resoldreles.
PUNT 9è.- Expedient 352/2021. Aprovació inicial, si s'escau, de la Relació de llocs de
treball

La Relació de llocs de treball (RLT), com a expressió ordenada del conjunt de llocs
de treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a
l'organització i correspon tant a funcionaris com al personal eventual i laboral. La
RLT és l'instrument tècnic a través del qual es fa l’ordenació de personal, d’acord

amb les necessitats dels serveis, i especifica els requisits per al desenvolupament
de cada lloc de treball. La RLT és conseqüència directa de l’exercici de les potestats
públiques d’autoorganització i planificació atribuïdes a les entitats locals.
La RLT ordena els llocs de treball destinats a tot tipus de personal, però no cal
incloure els llocs de tasques de caràcter no permanent. També n'estableix la
denominació, que es pot fixar de manera discrecional, i les característiques
essencials: la posició orgànica del lloc i la jornada i els horaris de treball.
La RLT és l’instrument a través del qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen
els llocs de treball i s’estableixen el complement de destinació i el complement
específic de cadascun dels llocs de treball que formen la RLT.
El contingut de la RLT afecta tot un seguit d'aspectes que tenen incidència en les
condicions de treball dels empleats públics i, per tant, necessiten negociar-ho amb
la representació del personal. Així, dins del contingut mínim de la RLT, que ha de
ser objecte de negociació, trobem: les retribucions complementàries, la jornada i
l'horari, la titulació i els requisits d'accés, la forma de provisió i altres qüestions que
afecten la prevenció de riscos laborals. Totes aquestes matèries, de contingut
obligatori en la RLT, fan que sigui imprescindible incloure com a tràmit en el
procediment d'elaboració i aprovació de la RLT la negociació amb la representació
del personal.
Fins ara, el Consell Comarcal del Baix Ebre només disposava d’un document que,
tot i recollir l’import del CD i del CE, no derivava de la seva valoració i no s’havia
produït en un marc de negociació amb els representants dels treballadors.
El document que s’adjunta per la seva aprovació és el fruit de la negociació
desenvolupada amb els representants de treballadors/es i funcionaris/es.
Un cop realitzada la tramitació legalment establerta, el Ple del Consell, després de
conèixer el dictamen de la Comissió Informativa Comarcal de Governació i Hisenda,
sotmet l’assumpte a votació ordinària i per unanimitat dels membres presents
adopta els següents acords:,
PRIMER. Aprovar la Relació de Llocs de treball d'aquest Consell Comarcal del Baix
Ebre, derivada de la negociació col·lectiva i els informes que consten en l'expedient,
amb el text que s’annexa i les fitxes que consten en l’expedient.
SEGON. Sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, amb la
publicació al BOP i al DOGC així com al tauler d’edictes electrònic comarcal, per tal
que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.
TERCER. Un cop aprovada definitivament, es publicarà íntegrament la relació en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
remetre una còpia d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a l’òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies.

QUART. Un cop hagi assolit l’aprovació definitiva, aquesta Relació de llocs de
treball s’entén, per a l’exercici 2021, amb efectes a partir del dia 01.12.2021, i els
seus efectes econòmics es veuran reflectits en la nòmina del mes de desembre. Per
a l’exercici 2022 causarà efectes a partir del dia 01.01.2022 i fins que es produeixi la
seva modificació i/o qualsevol altra alteració d’acord amb la legislació vigent.
CINQUÈ. Contra l’acord d’aprovació definitiva, que exhaureix la via administrativa, i
conforme a les previsions de l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en
el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos,
comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. Tanmateix, es podrà
interposar, si s’escau, qualsevol altre recurs que es consideri convenient i que
legalment correspongui. La interposició de qualsevol dels recursos, però, no
paralitza, per si mateix, l’acció administrativa perquè l’acte administratiu sigui
efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent.
PUNT 10è.- Expedient 1116/2021. Aprovació inicial, si s'escau, del pressupost de
l'exercici 2022, plantilla i document annexos
El President del Consell Comarcal, el Sr. Faura, exposa que La proposta de pressupost
comarcal per a l’exercici del 2022 està marcat per les polítiques socials que milloren la
qualitat de vida de les persones i la dinamització econòmica de la comarca en respecte pel
medi ambient. Pel que fa a les grans xifres, el pressupost consolidat per a 2022 és de
21.719.190,74 euros, Consell Comarcal i Baix Ebre Innova, tant pel que fa als ingressos
com a les despeses, un 9,21% superior al del 2021. Es tracta d’un pressupost expansiu i
equilibrat, que compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.
I a aquesta xifra cal afegir el pressupost del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià (BEMO), organisme adscrit al Consell Comarcal del Baix Ebre, amb un pressupost
de 197.500,91 euros, de manera que el pressupost comarcal puja a 21,9 milions d’euros.
Les principals línies d’actuació que es presenten en aquesta proposta de pressupost de
2022, són les d’un pressupost que pretén contribuir a la millora de la qualitat de vida dels
veïns i veïnes de la comarca; que activa els recursos necessaris perquè el Baix Ebre pugui
fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària; que impulsa polítiques
socials per contribuir a l’equitat i la justícia social; que promou polítiques que redueixen
l’impacte del canvi climàtic i garanteixen l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) fixats en l’Agenda 2030 i promou la dinamització econòmica del Baix
Ebre.
La partida més important del capítol d’ingressos del pressupost de la Corporació és la de
les transferències corrents, que correspon a la prestació dels serveis transferits,
principalment per part de la Generalitat i els ajuntaments. En aquest capítol s’inclou el
contracte programa de serveis socials, els programes del Servei d’Ocupació de Catalunya,
el fons de cooperació de la direcció general de l’Administració Local, l’addenda del
departament d’Ensenyament, així com l’aportació dels ajuntaments pel servei de residus.
Pel que fa a les transferències de capital, les actuacions previstes hi ha la millora de les
estacions depuradores d’aigües residuals, els convenis de sanejament amb l’Agència

Catalana de l’Aigua i els convenis amb la Diputació de Tarragona i l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) per inversions a la via verda.
En relació amb les despeses, s’incrementa un 4,30% i les de personal (6.204.200,55), amb
un augment del 4,60%, són les més importants. Aquest increment de les despeses de
personal és conseqüència de la valoració de llocs de treball del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Quant a les inversions previstes en el pressupost del 2022 són la remodelació de l’estació
depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Tivenys, l’execució de les obres de sanejament a
Vinallop i la millora de les EDAR signifiquen les principals inversions. La modernització de
les depuradores és una necessitat per assegurar el futur de les pròximes generacions i del
medi ambient i aconseguir d’aquesta manera un desenvolupament sostenible i durador.
També el 2022 s’executarà la millora de l’eficiència energètica i es faran obres a l’edifici
comarcal, una actuació que es finançarà amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC). Actualment, al sostre del Consell hi ha instal·lades plaques solars
(que produeixen 6 MW/hora anuals), una instal·lació fotovoltaica que s’adequarà per
optimitzar-ne l’eficiència. També es renovarà el sistema de climatització de l’edifici; es
substituiran els punts de llum que encara no s’hagin canviat per plafons LED; es milloraran
els tancaments exteriors per millorar-ne l’estanquitat i s’incorporaran cisternes de doble
descàrrega per l’estalvi d’aigua. En definitiva, tot un conjunt d’actuacions per assolir un
model energètic que redueixi les emissions contaminants, una actuació especialment
necessària en un territori vulnerable i greument amenaçat per l’impacte del canvi climàtic.
La promoció del turisme a la comarca és una altra de les línies d’actuació del Consell
Comarcal del Baix Ebre i, en aquest sentit, es continuarà invertint al Camí Natural la Via
Verda de la Val de Zafán, un actiu turístic que anualment atreu més de 300.000 usuaris.
Finalment, el capítol d’inversions inclou altres actuacions menors com el projecte de
remodelació de l’emissari submarí de l’Ametlla de Mar, la compra d’equips informàtics i
mobiliari.
D’altra banda, en l’àmbit de l’educació es continuarà gestionant el servei de transport
escolar col·lectiu, els ajuts individuals de desplaçament, els ajuts individuals de menjador,
els ajuts per a l’adquisició de llibres escolars, així com la gestió dels menjadors de les
escoles de la Mercè i Remolins de Tortosa.
Pel que fa a l’àmbit de serveis a les persones, a més dels serveis dels equips bàsics es
seguirà prestant el servei d’ajuda a domicili, el transport adaptat, l’atenció a la immigració,
les urgències socials, el tiquet fresc, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el
Servei d’Atenció Socioeducativa (SIS) i el programa Sostre 360. En Infància, els equips
d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) continuaran prestant els mateixos serveis, així
com la Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) i els Serveis d’Integració en
Famílies Extenses (SIFE).
El foment de l’ocupació és una de les prioritats del Consell són desenvolupar diversos
programes: 7 Comarques, Treball i Formació, Garantia Juvenil, Ubica’t i 30 Plus.
En matèria de joventut el pressupost del 2022 manté les funcions relacionades amb el
control i inspecció d’albergs i contempla recursos suficients per vetllar pel compliment de la
normativa en

activitats d’educació en el lleure, a més de la gestió dels plans locals de
joventut i el desenvolupament de programes de suport a l’ocupació juvenil.
Quant a la gestió i tractament de residus, competències que els ajuntaments de la
comarca tenen delegades al Consell Comarcal del Baix Ebre,. Pel que fa a salubritat
es durà a terme el servei de control de mosquit i mosca negra, així com de
desratització. Aquesta despesa està totalment finançada pels municipis de la
comarca del Baix Ebre.
Pel que fa al pressupost de la societat mercantil Baix Ebre Innova serà de 237.568,06
euros. Aquesta societat presta el servei públic de viver d’empreses i centre de
negocis i la formació ocupacional. Pel que fa als ingressos d’explotació estan
constituïts pel lloguer de les naus, despatxos, domiciliacions empresarials, així com
les transferències del departament de Treball per la realització de cursos i altres
accions formatives.
Finalment, el pressupost comarcal incorpora el pressupost del Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (BEMO), un organisme adscrit, que
l’exercici del 2022 puja un total de 197.500,91 euros.
Un cop finalitzada la seva intervenció, el President del Consell Comarcal obre el debat
a la resta de grups polítics.
En primer lloc intervé el Sr. Castañeda, representant de Ciutadans, que diu que votarà
a favor del pressupost presentat, però que vigilarà que la partida destinada a pobresa
energètica es compleixi.
També diu que hi ha partides que es poden negociar amb la Generalitat, i demana al
govern que intenti fer-ho per beneficiar més gent de la comarca. Per acabar agraeix
als grups del govern que hagin escoltat les seves aportacions i les reunions previs per
realitzar aquest pressupost.
Seguidament intervé el Sr. Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de
l’Ebre, que diu que esta orgullós de formar part d’aquest govern, un govern que fa una
aposta important en diverses matèries però sobretot per la Via Verda del Baix Ebre i
per l’àrea d’Ensenyament, i per finalitzar agraeix a cada grup polític les seves
aportacions per fer que aquest pressupost tingui un ampli consens.
Tot seguit intervé el Sr. Ramon Martínez, membre del grup comarcal del PSC, destaca
que estant contents perquè s’han escoltat les seves aportacions, i també perquè
finalment s’ha pogut aprovar la Relació de Llocs de Treball, que ja fa temps que
s’estava treballant, però remarca que hi ha hagut algunes reclamacions.
Per finalitzar, intervé la Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, que
agraeix a l’equip de govern que hagin tingut en compte les aportacions que ha fet el
seu grup, però que tot que és un pressupost que podem interpretar que està molt bé,
el seu s’abstindrà pels preus que s’apliquen a la gestió de residus i que al seu dia ja ho
van manifestar d’aquesta manera.
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Un cop finalitzat el torn de paraula, els membres presents del ple voten la proposta
següent:
Format el pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre corresponent a l'exercici
econòmic 2022, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora acctal, de data 22 de
novembre de 2021
Vist l'informe d'Intervenció del càlcul de l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat
Financera de data 22 de novembre de 2021 del qual es desprèn que la situació és de
superàvit pressupostari, incompliment de la regla de la despesa i que el percentatge
de deute viu d'aquesta entitat és inferior al límit de deute.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la comissió
informativa de Governació, sotmet a votació ordinària i s’aprova amb els vots a favor
dels 10 membres presents del grup comarcal d’ERC, els dels 3 membres del grup
comarcal del PSC, els dels 2 membres del grup comarcal de Movem i el del membre
de Ciutadans, i amb l’abstenció dels 8 membres del grup comarcal de Junts, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix
Ebre, per a l'exercici econòmic 2022, format pel de la Corporació i la societat Baix
Ebre Innova, SL i el resum de la qual per capítols és el següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Capítols
3
4
5
7
8
9

Concepte
Taxes i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Total Ingressos corrents
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers
Total Ingressos de Capital
TOTAL

2022
215.440.00
18.629.458.24
14.120.00
18.859.018.24
2.295.172.50
5.000.00
560.000.00
2.860.172,50
21.719.190,74
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PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols
1
2
3
4
6
8
9

Denominació
Despeses de personal
Despeses corrents
Despeses financeres
Transferències corrents
Total despeses corrents
Inversions reals
Actius Financers
Passius Financers
Total despeses de capital
TOTAL

2022
6.285.209,46
11.382.008,33
14.200,00
1.136.100,45
18.817.518,24
2.866.172,50
5.000,00
30.500,00
2.901.672,50
21.719.190,74

El Pressupost de la Corporació ascendeix a 21.492.512,68 €
El Pressupost de Baix Ebre Innova ascendeix a 237.568,06 €
SEGON. Aprovar inicialment el Pressupost del Consorci per al desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià, ens adscrit al Consell Comarcal del Baix Ebre segons els seus
estatuts, amb el següent detall:
PRESSUPOST INGRESSOS
Cap. 4 Transferències corrents
TOTAL

197.500,91
197.500,91

PRESSUPOST DESPESES
Cap. 1 Despeses personal
Cap. 2 Compra béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
TOTAL

150.652,65
34.038,26
500,00
12.310,00
197.500,91

TERCER Aprovar les seves Bases d'Execució del pressupost que s’aplicaran
conjuntament als tres ens.
QUART. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
CINQUÈ. Exposar al públic el Pressupost comarcal, les Bases d'Execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial
de la Província i tauler d'anuncis de la Corporació, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
SISÈ. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti
cap reclamació.
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SETÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com així com al Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
PUNT 11è.- Expedient 1229/2021. Aprovació, si s'escau, del canvi de
representant del Consell Comarcal al Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l'Ebre
D’acord amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, cal procedir al nomenament de representants del Consell Comarcal del
Baix Ebre en diferents òrgans col·legiats, el Ple del Consell en sessió de data
06.09.2019, va nomenar representants en els diferents organismes i entitats.
Entre els nomenament figuraven els representants del Consell Coamrcal del Baix Ebre
al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Entre els designats en
representació de la formació política ERC, figura la Sra. Mª Jesús Vinya Ariño
La Sra. Viña ha comunicat a aquesta Presidència la seva voluntat de renunciar al seu
càrrec com a membre designat pel Consell Comarcal del Baix Ebre a la Junta General
del COPATE.
Vista la renuncia d’aquesta representant, per tal de procedir a la seva substitució,
proposo el Ple del Consell, per unanimitat dels membres presents, adopta els
següents ACORDS:
Primer. Substituir la representant del Consell Comarcal del Baix Ebre al COPATE per
la formació ERC , Sra. Maria Jesús Viña Ariño, pel Sr. Xavier Faura Sanmartín.

Segon. Comunicar el nomenament acordat al Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre per tal que produeixi l’efecte corresponent.
PUNT 12è.- Expedient 1061/2021. Aprovació, si s'escau, de la rectificació d'acord
sobre l'atorgament d'usdefruit sobre el llagut Lo Sirgador
Amb data 22 de juny de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, per
unanimitat dels membres presents, va aprovar el document regulador de l’usdefruit
sobre ’embarcació “Lo Sirgador” a signar entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa.
Aquest contracte es va fonamentar en les següents arguments:
1. Les actuacions del Pla de foment turístic encaixen amb els criteris inspiradors i
línies estratègiques definides El Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre, en la
línia estratègica de producte va incloure el programa 4.1 “Programa de foment de la
navegabilitat de l’Ebre” amb un projecte de “Recuperació d’embarcacions tradicionals
per navegar pel riu Ebre” .
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2. En execució d’aquest pla, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització
turística de les Terres de l’Ebre (ens format pels Consells Comarcals del Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) va obtenir un ajut de la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d’una embarcació tradicional, tipus llagut, per tal de
potenciar la navegabilitat en el riu Ebre.
3. Un cop acomplert el seu objectiu , els quatre membres del Consorci van considerar
que vista la necessitat d’optimitzar els recursos de les administracions i no duplicar
organismes i actuacions, seria convenient procedir a la dissolució d’aquesta entitat.
Així, el Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de
l’Ebre, en el marc del seu procés de dissolució, va cedir el llagut “Lo Sirgador” al
Consell Comarcal del Baix Ebre, com a ens integrant del Consorci, per tal que aquest,
El Consell Comarcal del Baix Ebre va acceptar l’embarcació com a bé de patrimonial
amb la previsió, però, que ens aquests moments considera que el desenvolupament
de l’activitat de turisme fluvial, mitjançant embarcacions de tipologia tradicional, pot
realitzar-se d’una manera més efectiva i eficaç per part de l’Ajuntament de Tortosa en
el marc del Pla de Foment turístic de Tortosa, atès que aquest ajuntament ha elaborat
un projecte turístic anomenat “Tortosa, ciutat del Renaixement”, consistent en millorar
el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa a partir de la identificació i
implementació dels seus fets diferencials, desenvolupar oportunitats de turisme de
qualitat, a partir d’una fórmula que tingui en compte la participació ciutadana, la
necessitat de crear consciència d’acollida i, sobretot, la implantació d’un producte
proper i de qualitat basat en la recreació històrica i rigorosa de la temàtica del
renaixement,
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tortosa coincidien aleshores, i ara
també, en que la millora de la competitivitat turística de la zona i la seva sostenibilitat
exigeixen la cura del medi urbà i natural, l’ampliació i millora de la qualitat dels serveis
i l’adaptació dels recursos turístics a la demanda actual, així com la creació de nous
recursos, per la qual cosa, l’Ajuntament de Tortosa ha mostrat el seu interès en
col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per tal d’efectuar, amb la màxima
eficàcia, aquesta activitat de foment turístic fluvial.
Per tot l’exposat amb data 27 de juliol de 2012 van protocolitzar el document de
regulació de l’usdefruit sobre aquesta embarcació. Aquest usdefruit tenia una durada
prevista fins 31 de desembre de 2015.
Al desembre de l’any 2017 es va acordar la pròrroga per dos anys de l’usdefruit sobre
l’embarcació “Lo Sirgador” signat entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa, el qual es va constituir en escriptura pública en data 4 de
març de 2016, amb venciment, per tant, el 31 de desembre de 2021.
Amb data 6 d’octubre de 2021, l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Tortosa
presenta un escrit en el qual fa constar la petició de l’Ajuntament de poder acordar la
seva renovació, atès que considera que fins data d'avui la tasca desenvolupada des
de Tortosa per Lo Sirgador ha estat positiva, tant per a la ciutat com per al conjunt de
la comarca del Baix Ebre. Manifesta que per part de l'Ajuntament de Tortosa la
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voluntat és realitzar un acord d'usdefruit de major durada per tal que permeti
desenvolupar accions de planificació i promoció en base a la navegació fluvial amb
major projecció que si aquest tingués una durada similar a l'actual, amb el consegüent
benefici per al desenvolupament de la ciutat i el territori
És voluntat del Consell Comarcal mantenir l’usdefruit amb l’Ajuntament de Tortosa i
donar-li la màxima continuïtat.
Vist l’exposat, el Ple del Consell, va acordar la pròrroga per deu (10) anys de l’usdefruit
sobre l’embarcació “Lo Sirgador” signat entre el Consell Comarcal de Baix Ebre i
l’Ajuntament de Tortosa, el qual es va constituir en escriptura pública en data 4 de
març de 2016, amb venciment, per tant, el 31 de desembre de 2031 .
Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer la Proposta de Presidència,
sotmet l’assumpte a votació ordinària i per unanimitat dels membres presents adopta
els següents ACORDS:
Primer. Acordar la constitució d’un usdefruit sobre l’embarcació “Lo Sirgador” per un
període de 10 (deu) anys a comptar des del dia 01.01.2022, amb venciment, per tant,
el 31 de desembre de 2031
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
Tercer. Conseqüentment, Es deixa sense efecte l’acord adoptat en data 29.10.2021
de prorroga de l’usdefruit en vigor.

PUNT 13è.- Propostes d’urgència
No se’n presenten
PUNT 22è.- Torn obert de control, precs i preguntes
La Sra. Zaragoza, portaveu del grup comarcal de Junts, exposa que aquest mes no hi
ha hagut comissió informativa de Serveis a les Persones i que per tant, com ja va
manifestar a un ple passat, no disposen de la informació d’aquesta àrea i demana que
almenys se’ls faci arribar.
El Sr. David Poy, portaveu del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre, informa als
assistents que aqueta mateixa tarde es donen els Premis Recerca.
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14.15 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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