
 
MEMÒRIA COMPTE GENERAL 2016 

 

1. ORGANITZACIÓ. 

El consell comarcal és un òrgan d'administració i govern de la comarca del Baix Ebre. 

Els consells comarcals a Catalunya són l'òrgan de govern i d'administració de la comarca i van ser 
creats l'any 1987, amb la Llei de Consells Comarcals, posteriorment modificada l'any 2003 amb el 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei d'organització 
comarcal de Catalunya. 

Activitat principal de l'entitat: Administració pública que gestiona competències delegades pels 
municipis de la comarca i per les administracions de rang superior. 

Entitat, si escau, de la qual depèn: Cap 

L'estructura organitzativa bàsica, en els nivells polític i administratiu :  

La seva organització, com en tots els ens locals de Catalunya, es configura amb un òrgan col·legiat, el 
ple, i un òrgan unipersonal, el President. 

El ple del consell comarcal està format, tal com correspon a un ens de segon grau, 
per regidors dels ajuntaments que la componen. La designació dels consellers comarcals es fa per un 
sistema basat en la Llei o Regla D'Hondt aplicant un fórmula mixta tenint en compte tant els vots 
obtinguts per cada candidatura com el nombre de regidors.  

El ple del Consell escull el President, el qual té les atribucions representatives inherents al càrrec i les 
de supervisió de l'administració, dels serveis i del personal. 

Els consells compten amb el gerent, una figura integrada en la cúpula del govern. Es tracta d'un 
professional que té plena dedicació a l'execució de les tasques del govern i l'administració comarcals. 

Actualment, està format per 25 consellers amb la següent distribució: 

CIU: 11 

PSC: 5 

ERC: 8 

ENTESA: 1 

PP: 1 

S'organitza en Plenari, President , Comissió de Govern, Comissió Especial de Comptes i Gerència 

Població oficial: 78.977 habitants a 1-1-2016 

Nombre mitjà d'empleats en el exercici, tant funcionaris com personal laboral:  

Nombre mitjà de funcionaris: 15 

Nombre mitjà de personal laboral: 95 

Entitats dependents del subjecte comptable i la seva activitat: Cap 

Entitats públiques en què participi el subjecte comptable i la seva activitat : 

BAIX EBRE INNOVA, SL: Empresa de capital íntegrament aportat pel Consell per valor de 60.000,00 € 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE 

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE  I MONTSIÀ 

CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE LES TERRES DE 
L'EBRE 

CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE: òrgan instrumental propi 



 
Fundacions en què el subjecte comptable formi part del seu Patronat: Cap 

Principals fonts de finançament de l'entitat i la seva importància relativa: 

Els ingressos es distribueixen en un 1,15 % de taxes i preus públics, 93,89 % de transferències corrents, 
4,84 % de transferències de capital i 0,12 % d'ingressos patrimonials. 

Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si s'escau, 
operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata 

Al tractar-se d'una administració està subjecta a l'Impost de societats.  

Les activitats que realitza subjectes a IVA són les derivades del reconeixement com a administració 
actuant en la gestió del sanejament de la comarca del Baix Ebre, gestiona la via verda i les estacions 
de Benifallet i d'Aldover. 

Té llogat un edifici de la seva propietat. 

També factura a les empreses comercialitzadores l'energia produïda per les plaques fotovoltaiques 
instal·lades a l'edifici de la seu. 

No aplica prorrata 

 

2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS 

 

Cap. Els serveis es presten directament amb mitjans propis o bé amb contractació d’empreses externes 
però amb supervisió i control del Consell. 

 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

 

Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables del Consorci, s´han formulat, amb l´objecte 
de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat económic-patrimonial i de 
l’execució del Pressupost, seguint els principis de comptabilitat per a les administracions publiques, 
recollits en la següent legislació: 
a) Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
b) RD Llei 781/1986 de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de disposicions vigents en matèria de 
règim local 
c) Decret Legislatiu 2/2003 ,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya 
d) Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals 
e) Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer de Títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
f) Ordre EHA 1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de 
Comptabilitat Local 

Els comptes anuals estan formats per: 
• Balanç 
• Compte del resultat econòmic-patrimonial 
• Estat de fluxos d’efectiu 
• Estat de canvis en el patrimoni net 
• Estat de Liquidació del pressupost 
• Memòria 



 
Es presenten d’acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de 
l’Administració Local, establerts per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova 
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local 
 
Els saldos dels comptes anuals són coincident amb els que figuren als registres de comptabilitat del 
Consell, els quals s’instrumenten en suports informatitzats 
 
La liquidació del pressupost del 2016 ha estat aprovada per Decret del President en data 10 d’abril de 
2017. 
 
Els Comptes de la Societat Baix Ebre Innova, SL han estat aprovats per la Junta General en data 26 
de maig de 2017 

3.2 Principis comptables 
 
En la preparació dels Comptes Anuals s’han empleat els criteris descrits en la Nota 4 sobre Normes de 
Valoració, havent aplicat els principis comptables obligatoris que pugessin tenir un efecte significatiu 
sobre els mateixos. 
 
S’han complert els principis d’estabilitat pressupostària establerts en la llei 18/2001 de 12 de desembre 
i ratificats i ampliats en la Llei 2/2012 de 27 d’abril sobre la  pluralitat, transparència, eficàcia, eficiència, 
sostenibilitat financera ( modificada Llei Orgànica 9/2013  de 20 de desembre ), responsabilitat i lleialtat 
institucional. 
 
L’elaboració, aprovació i execució del Pressupost i altres actuacions que afecten a l’execució despeses 
e ingressos s’han realitzat d’acord l’acompliment dels principis d’estabilitat pressupostària amb 
l’aprovació del pressupost sense dèficit inicial, equilibrat per masses de despeses e ingressos corrents 
i de capital  i la liquidació i romanent de tresoreria amb positiu, mantenint en tot moment l’equilibri 
pressupostari.  
 
L’execució pressupostària s’ha realitzat d’acord amb els requisits establerts en el TRLRHL complint els 
límits de dèficit, de deute públic  però no es compleixen els límits de  morositat. 
 
En el reconeixement de drets, s’ha aplicat prioritàriament el principi de prudència abans que el de 
correlació d’ingressos i despeses. 
 
S’han subministrat en els terminis establerts  les obligacions de remissions de la informació econòmico-
financera d’acord la Ordre HAP/2016/2016 de 1 d’octubre amb l’acompliment del principi de 
transparència financera i l’execució del pressupost a reflectit en tot moment l’objectiu d’estabilitat per 
sobre de la política de despesa d’acord amb el que estableix el principi d’eficiència i utilització de 
recursos públics i el principi de responsabilitat i lleialtat institucional. 
 
3.3 Comparabilitat de la informació 

 
El Compte General presenta a efectes comparatius, per a cadascuna de les partides del Balanç, del 
compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de liquidació del 
pressupost], a més de les xifres de l'exercici 2016, les corresponents a l'exercici anterior. 
 
Així mateix, la informació continguda en aquesta memòria referida a l'exercici 2016 es presenta, a 
efectes comparatius amb la informació de l'exercici 2015. 
  



 
 

4. NORMES DE VALORACIÓ 

Es fa constar que la Corporació no té cap inventari de bens i drets que pugui servir com a base per a 
reflectir correctament els imports de l’immobilitzat i del patrimoni. 

 

a) Immobilitzat immaterial : Criteris utilitzats de capitalització, amortització, provisions i, si 
escau, sanejament. També s'hauran de precisar els criteris de comptabilització de contractes 
d'arrendament financer:   

L’immobilitzat material es valora pel preu d’adquisició. 

La Corporació té un contracte de renting per a la instal·lació de- el contracte del subministrament d’un 
equipament de climatització per a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant arrendament 
financer –rènting- amb opció de compra mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació 
harmonitzada.  

També té un contracte de renting per a la compra d’equips informàtics. 

 

b ) Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i patrimoni públic 
del sòl.  

La valoració es realitza utilitzant el preu de compra o construcció 

c ) Inversions financeres, distingint a curt i a llarg termini, indicant els criteris de valoració i, en 
particular, precisant els seguits sobre correccions valoratives i, si escau, la meritació 
d'interessos:  

No en hi ha 

d) Existències, indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre 
correccions valoratives:  

No procedeix 

e) Provisions del grup 1, indicant el criteri de comptabilització i realitzant una descripció general 
del mètode d'estimació i càlcul dels riscos o despeses incloses en aquestes provisions:  

No procedeix 

f ) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini, indicant els criteris de valoració, així com els 
d'imputació a resultats de les despeses d'interessos o primes diferides: 

Pels saldos reals pendents 

g ) Provisions per a insolvències, indicant el mètode d'estimació i els criteris de determinació de 
la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació:  

En cas contrari, quan es tracti de crèdits sobre els que s’ efectuï un seguiment individualitzat, s’abonarà 
al llarg de l’ exercici per l’ import dels riscos  que es vagin estimant i es carregarà a mida que es vagin 
donant de baixa els saldos de deutors per als que es va dotar provisió individualitzada o quan 
desaparegui el risc amb abonament al compte «Provisió per a insolvències aplicades». 
 
S’han dotat com a saldos de dubtós cobrament els següents: 
  



 
 

Concepte Import 2016 

  
Pendent subv FEDER      114.806,61   
Rebuts transport 2014              33,63   
Rebuts SAD 2014              31,66   
ACTIA. Anuncis          1.234,41   
STOA. Anuncis             317,12   
Associació Riders 2014          1.700,00   
Associació Riders 2015          1.683,00   
Rebuts transport 2015              48,25   
Facturació energia elèctrica          4.135,81   

  
TOTAL      123.990,49    

 
 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

a) Immobilitzacions materials: 

 

La Corporació no disposa d'un inventari actualitzat que permeti efectuar aquesta valoració. 

 

b) Patrimoni lliurat a l’ús general:  

No procedeix 

 

c) Béns en règim de cessió temporal 

VIA VERDA I ESTACIONS DE BENIFALLET I ALDOVER DEL BAIX EBRE  

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL, LLOGAT PER A NEGOCI 

 

d) Béns en règim d’adscripció 

No procedeix: No en hi ha  

 

e) Béns afectes a garanties 

No procedeix: No en hi ha 



 
 
6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS 

 

La Corporació no disposa d'un inventari actualitzat que permeti efectuar aquesta valoració. 

 

7. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

 
 
8. INVERSIONS GESTIONADES 

No procedeix: No en hi ha 

 

9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 

No procedeix 

 

10. INVERSIONS FINANCERES 

 

a) Inversions financeres:  

 

 

 

 

 

Aval dipositat per a la cessió de la via verda del Baix Ebre 

 

b) Préstecs singulars significatius 

 

No procedeix 

 



 

 

 

 

11. EXISTÈNCIES 

 

No procedeix: No en hi ha 

 

12. TRESORERIA 

a) Tresoreria 

 



 
 

- La gestió de la tresoreria és la següent:  
 

Existències inicials 1.753.985,88 

Pagaments 17.331.889,24 

Cobraments 17.148.605,73 

Existències finals 1.937.269,39 

Superàvit de tresoreria: 183.283,51 
 
 
La tresoreria ha millorat però la Corporació continua amb un important volum d’operacions de tresoreria 
concertades sense les quals no podria fer front als pagaments ordinaris amb regularitat. Amb la millora 
dels ingressos s’haurà estudiar la possibilitat de la reducció de l’import de pòlisses encara que no és 
possible que el Consell compleixi amb els terminis de la llei sense aquest tipus de finançament degut 
al desfasament en els ingressos dels convenis i del Fons de Cooperació i els pagaments mensuals com 
és la nòmina que suposa un 30 % dels mateixos 
 
Aquesta manca d’ingressos suposat que, un any més, els saldos pendents de cobrament i pagament a 
31 de desembre siguin molt elevats i que no es pugui complir amb les obligacions establertes per al 
compliment en matèria de morositat per la Llei 25/2013, de 27 de desembre. 
 
Així, el PMP de l’exercici ha estat: 
 

 Període Mitjà de Pagament ( en dies) 

Primer trimestre 79,85 
Segon Trimestre 67,93 
Tercer Trimestre 77,59 
Quart Trimestre 34,27 

 
 

b) Estat de conciliació bancària 

 

 

 

 

DIPOSITARIA CONCILIACIÓ BANCÀRIA DE DATA: 31 de desembre de 2016

ENTITAT:  BBVA-Catalunya Caixa Núm. cte.: cte: 2013-3011-91-0210234734      -       ES80 0182 5634 17 0101516255

Partides no comptabilitzades pel Banc Partides no comptabilizades pel Consell Comarcal
data data data data
banc Consell Concepte Càrrecs Abonaments banc Consell Concepte Deure Haver

29-12-16 Ajuts ensenyaments musicals ajuntaments Baix Ebre, any 2016 43,87

29-12-16 Subvencions entitats i associacions 2016 (2n pagament) 11,00

29-12-16 Centres Oberts Deltebre i Roquetes, any 2015 166,03

29-12-16 Nòmines personal desembre 2016 30,07

29-12-16 Aqualia. Explotació EDARS Baix Ebre, agost 927,25

30-12-16 Assistències consellers desembre 2016 50,78

30-12-16 Consorci BEMO. Conveni 4 estacions 12 sabors 5,83

30-12-16 El Safareig. Elaboració Pla polítiques de dones 10,51

30-12-16 Laura Tienda. Interessos demora pagament reclamació triennis 2,20

30-12-16 MAPFRE. Assegurança vehicle transport Ford Trànsit T-6833-AN 2,20

30-12-16 MAPFRE. Assegurança vehicle transport Renault Tràfic 4376GZX 2,20

TOTALS 0,00 0,00 TOTALS 0,00 1.251,94

Saldo del Banc ................................ 45.461,49 Saldo del Consell ............................. 46.713,43

Partides no comptabilitzades: Partides no comptabilitzades:

 - Total de càrrecs ............................ 0,00  - Total del DEURE .......................... 0,00

 - Total d'abonaments ....................... 0,00  - Total de l'HABER .......................... 1.251,94

SUMA TOTAL .................................. 45.461,49 SUMA TOTAL .................................. 45.461,49



 
 

13. FONS PROPIS 

 

En el càlcul del resultat no s’han realitzat amortitzacions per manca d’inventari. 

 

14. ENDEUTAMENT 

a) Passius financers a llarg i curt termini  

La càrrega financera (anualitat teòrica total x 100 / ingressos corrents liquidats) al final de  l’exercici 
2016 ha estat de 1,77 %. 
 
A 1 de gener l’endeutament a llarg termini era de 702.154,38 €. Durant l’exercici es va amortitzar un 
import de 166.637,26 €. A 31 de desembre el deute viu a llarg termini és de 533.501,12 €. 

 
L’endeutament a curt termini en concepte d’operacions de tresoreria a 1 de gener era d’1.700.000,00 
€. A 31 de desembre és d’1.700.000,00 €. 
 
Al final de l'exercici 2016 el deute viu total, considerant l’import disposat de les pòlisses de tresoreria 
és d’1.130.352,65 €, i representa el 5,55 % dels ingressos corrents liquidats  

 
L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats – cap. 1, 2 i 4 d’obligacions reconegudes – la 
suma total de les anualitat teòriques) s’ha situat en 193.129,24 €, i representa el 2,01 % dels ingressos 
corrents liquidats.  

 

 

 



 
b) Operacions d’intercanvi financer 

No en hi ha 

c) Avals concedits 

La Corporació ha avalat la societat Baix Ebre Innova per la concertació de dues operacions de tresoreria 
per import de 30.000,00 i 90.000,00 euros 

 

15. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES ENS PÚBLICS 

Es gestionen els fons del PUOSC mitjançant el compte 5611 

 
16. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
18. ESTAT DE VALORS EN DIPÒSIT 

 

 

18. INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Subvencions rebudes pendents de justificar 

Les subvencions rebudes i que no corresponen a l'exercici estan comptabilitzades a Cobros pendents 
d'aplicació (554) 

 

b) Transferències i subvencions concedides significatives 

Les transferències suposen un 93,89 % pel que fa a les corrents i un 4,84 % a les de capital. 

Les més significatives són: 

Concepte Procedència Import 

45001 Dir. Gral. Administració Local (Fons Coop.) 859.643,08 

45002 Transferències corrents serveis socials 1.186.453,97 

45003 Transferències corrents infància 690.524,39 

45030 Addenda Dep. Ensenyament 1.795.080,29 

45050 Subv. Dep. Empresa i Ocupació 645.273,36 

45051 Subv. Soc joves en pràctiques Prog Garantia Juvenil 13.250,21 

45060 Conveni Agència Habitatge 65.356,00 

45061 Conveni Dep. Economia: consum 35.384,82 

45062 Conveni encàrrec gestió PUOSC 9.045,75 

45063 Dep. Acció Social: Subv, joventut 55.347,00 

45080 Subv. PUOSC manteniment 22.979,47 

45081 Dep. Turisme. Aportació taxa turística 2.798,81 

45082 Subv. Dep. Cultura (Arxiu Històric Comarcal) 40.000,00 

45100 ACA. Gestió EDARS 2.158.649,38 

45102 Conveni Administració Oberta Catalunya (AOC) 13.640,21 

46100 Diputació Tarragona (conveni únic) 361.639,73 

46101 Diputació Tarragona ( subv. climatització ) 3.125,00 

46102 Diputació Tarragona (conveni mobilitat) 130.900,00 

46103 Diputació Tarragona (subvenció Arxiu Històric) 2.800,00 

46104 Diputació Tarragona ( conveni música ) 21.578,27 

46105 Diputació Tarragona (subv. interes. préstec) 163,00 

75100 ACA. Millores EDAR 317.331,41 

75101 Col·lector dels Reguers 50.000,00 

76100 Diputació de Tarragona. Camins municipals 2016 96.872,23 

76102 Conveni Diputació inversions via verda 15.000,00 

76104 Subvenció Patronat Turisme espai 3D EBRETERRA 10.000,00 



 
 

c) Altres circumstàncies sobre ingressos i despeses 

No en hi ha 

 
19. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

a) Exercici corrent 

a.1) Pressupost de despeses exercici corrent 

El pressupost de despeses s'ha executat en un 83,71 % 

Pressupost inicial de despeses:  10.682.572,93 
Modificacions de despeses:  1.372.242,39 
Pressupost definitiu de despeses: 12.054.815,32 
Obligacions reconegudes:  10.090.912,02 
Despeses pagades:  8.148.188,96 
Obligacions pendents de pagament:  1.942.723,06 

 

a.2) Pressupost d'ingressos exercici corrent 

El pressupost d'ingressos s'ha executat en un 83,79 % 

Pressupost inicial d’ingressos:  10.682.572,93 
Modificacions d’ingressos:  1.372.242,39 
Pressupost definitiu d’ingressos:  12.054.815,32 
Drets reconeguts nets: 10.100.485,10 
Recaptació neta:  7.805.306,94 
Drets pendents de cobrament:  2.295.298,16 

 

b) Exercicis tancats 

b.1) Pressupost de despeses exercicis tancats 

Execució correcta dins de les disponibilitats de tresoreria 

Exercicis tancats despeses:   

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 2.897.726,65 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: -476,51 

Pagaments realitzats: 2.885.858,91 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 11.391,23 
 

b.2) Pressupost d’ingressos exercicis tancats 

Existeixen importants saldos pendents de pagament per la falta d'ingressos de les transferències que 
els financen 

Exercicis tancats ingressos:   
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 3.949.421,23 
Baixes: -22.189,34 
Recaptació: 3.403.268,54 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 523.963,35 
 



 
b.3) Variació de drets i obligacions 

 

 

c) Exercicis posteriors 

Hi ha aprovat un expedient de despesa plurianual i la seva distribució en anualitats quedaria determinat 
de la forma següent: 

 
Estat de Despeses 
 
ANY 2016 2017 
DESTÍ Col·lector Els Reguers Col·lector Els Reguers 
PARTIDA 2016-161-62301 2017-161-62301 
IMPORT 50.000,00 € 880.652,70 € 
TOTAL DESPESA 930.652,70 Euros 

 
Estat d’ingressos 
 
ANY 2016 2017 
CONCEPTE 2016-75101 2017-75101 
IMPORT 50.000,00 € 880.652,70 € 
TOTAL INGRESSOS 930.652,70 Euros 

 

d) Despeses amb finançament afectat 

 
Estarà constituït per la suma de les desviacions de finançament positives per fi de l’ exercici i només 
podrà prendre valor cero o positiu. Aquest correspon a: 
 
Concepte  Import  Afectat No afectat 

Enate. Redacció projecte planta envasos 19.360,00       19.360,00   
GYG Export Consulting, SL. Resta contracte sortim a l'exterior 2.090,88  1.881,79            209,09   
Econia. Resta contracte Growing up 4.319,70  3.887,73            431,97   
Quadrant Alfa. Resta contracte Growing up 4.275,33  3.847,80            427,53   
Llibreria Antiquària Farré. Fons documental 5.200,00   1.000,00         4.200,00   
Llars d'infants curs 16-17 64.606,59   64.606,59                   -     
Doble Columna. Contracte campanyes 1.600,00         1.600,00   
Subvencions atorgades pendents justificar 1.047,80         1.047,80   
Subvencions atorgades pendents justificar 5.188,80         5.188,80   
Resta subv. Arxiu 2017 481,81  481,81                   -     
Aj. L'Ampolla. Conveni camins 2016 9.390,12  9.390,12                   -     
Aj. Deltebre. Conveni camins 2016 19.410,78  19.410,78                   -     
TOTAL 136.971,81 104.506,62       32.465,19   

 
 



 
d) Resultat pressupostari 
 

 
 
 

e) Romanent de tresoreria 

 

 
 
 

20. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

Els contractes registrats en la comptabilitat de l’exercici són: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 9.611.281,46 9.424.391,37 186.890,09
b. Altres operacions no financeres 489.203,64 499.883,39 - 10.679,75
1. Total operacions no financeres (a+b) 10.100.485,10 9.924.274,76 176.210,34
2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00
3. Passius financers 0,00 166.637,26 -166.637,26
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 10.100.485,10 10.090.912,02 9.573,08
AJUSTOS:

83.358,79
77.561,06

104.506,62
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 65.986,31

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

1. (+) Fons líquids 1.937.269,39
2. (+) Drets pendents de cobrament 2.917.099,11

(+) del Pressupost corrent 2.295.298,16
(+) de Pressupostos tancats 523.963,35
(+) d'operacions no pressupostàries 97.837,60

3. (-) Obligacions pendents de pagament 3.908.378,86
(+) del Pressupost corrent 1.942.723,06
(+) de Pressupostos tancats 11391,23
(+) d'operacions no pressupostàries 1.954.264,57

4. (+) Partides pendents d'aplicació 648.364,99
(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 648.364,99
(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 297.624,65
II. Saldos de dubtós cobrament 123.990,49
III. Excés de finançament afectat 123.866,62
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 49.767,54

IMPORTS ANY
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/16



 
 Aplicació pres. Descripció Import

161 22702 Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A. Servei d'inspeccions i control de plagues, any 2016 8.866,24

161 62301 FCC Aqualia, S.A. Primera anualitat inversió col·lector Els Reguers, any 2016 50.000,00

231 16202 Maria Elena Rodríguez Borrajo. Formació pràctica per als tècnics en el model d'intervenció en criança terapèutica 3.480,00

231 22611 Imprempta Querol, S.L. Projecte de recuperació de la memòria històrica de les dones del Baix Ebre 4.041,40

231 22611 El Safareig Grup de Dones Feministes de Cerdanyola. Elaboració del Pla Polítiques Dones  4.026,00

231 22698 Gastronoevents Selectes, S.L. Subministrament menus centres oberts 12.720,40

241 13103 Baix Ebre Innova, S.L. Contracte prestació serveis formatius programa Treball i Formació 2015 ( PANP ) 6.372,00

241 13104 Baix Ebre Innova, S.L. Contracte prestació serveis formatius programa Joves per l'Ocupació 17.450,00

241 22602 Joan Marc Clofent Agramunt. Realització de comunicació i difusió de les accions del projecte Baix Ebre Avant. 6.619,79

241 22606 Escola d'Hosteleria Pons, S.L. Mesures formatives de cuina amb tocs de cuina internacional i de proximitat 17.990,00

241 22606 E-Format-Formació i Consultoria, S.L. Mesura formativa de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural 21.507,75

241 22606 Quadrant Alfa, S.L. Contracte realització seminari " Guanya visibilitat a la Xarxa! Estratègia empresarial online 12.800,00

241 22606 Despatx Capellà Ballbé. Seminari " Creació de Producte Turístic " 13.128,50

241 22606 Escola d'Hosteleria Pons, S.L. Seminari " Creativitat culinària amb producte de proximitat " 3.090,00

241 22705 Baix Ebre Innova, S.L. Accions formatives en el marc del Programa Treball i formació PRMI 900,00

241 22706 GyG Export Consulting, S.L. Sortim a l'exterior per internacionalitzar empreses agroalimentàries del Baix Ebre 20.908,80

241 22706 Econia Empresarial, S.L. Growing up. Anem a créixer! Assistència tècnica per l'acompanyament empresarial 21.598,50

241 22706 Quadrant Alfa, S.L. Estudi assistència tècnica per l'acompanyament empresarial. Growing UP! 21.376,59

241 22706 Activa Consultors Partners SLP. Estudi assistència tècnica per l'acompanyament empresarial. Growing UP! 21.659,00

241 22706 NOTUS. Contracte de serveis pel disseny d'un servei d'inserció laboral a la Comarca del Baix Ebre 30.250,00

241 22707 José Joaquín Camisón Pared. Contracte " Auxiliar de Magatzem i Comerç " 8.910,00

241 22707 José Miguel Piñol Fornos. Contracte acció formativa " Conducció de carretons elevador s " 960,00

241 22707 Baix Ebre Innova, S.L. Contracte prestació serveis formatius programa Joves per l'ocupació 17.450,00

241 22709 Frigorífics Lluís, S.L. Formació " Auxiliar de Magatzem " 3.008,00

241 22709 Frigorífics Lluís, S.L. Formació " Manteniment electromecànic " programa Fem Ocupació per a Joves 520,00

241 22709 Associació de Comerciants del Temple. Formació " Auxiliar administrativa amb atenció al client " 640,00

241 22709 Exclusives Civit, S.L. Formació " Auxiliar de magatzem " 720,00

241 22709 Carmen Pla Subirats. Formació " Auxiliar de Comerç i Atenció al públic " 720,00

241 22709 Carmen Pla Subirats. Formació " Auxiliar de Comerç i Atenció al públic " 640,00

241 22709 Teresa Català Figueres. Formació " Auxiliar de Comerç i Atenció al públic " 784,00

241 22709 Carme Pla Subirats. Formació " Auxiliar de Comerç i Atenció al públic " 640,00

241 22709 Tapes i Copes 2008, S.L. Iniciació tasques bàsiques de Restaurant i Bar  720,00

241 22709 OFICOMPLET 75, S.L. Iniciació feines auxiliar muntatge i manteniment sistemes microinformàtics 720,00

241 22709 Javier Panisello Ventura. Acció formativa " Iniciació tasques bàsiques de restaurant i bar " 640,00

241 22709 Ma Teresa Julve Llombart. Formació " Auxiliar de Comerç i Atenció al públic " 704,00

326 22798 Residència l'Onada, S.L. Servei menjador escolar Escola Remolins i Escola La Mercè, setembre-desembre 2016 52.059,00

334 48901 Centre d'Ensenyaments Musicals Felip Pedrell, SL. Subvenció organització i realització Music Festival EbreTerra de Vent. 1.800,00

334 48902 Enclave Companya de Dansa, SL. Subvenció organització i realització Festival Deltebre Dansa. 1.800,00

337 22609 Escola de l'Esplai de Tortosa. Curs monitor d'activitats d'educació en lleure infantil i juvenil 10.624,00

432 21000 Tableros Cado, S.L. Resposició de pals verticals i horitzontals manteniment traçat via verda 5.390,55

432 21300 Marco Antonio Galvez Aguilar. Arranjament ascensor CIDTBE d'acord deficiències observades  per l'ECA  2.225,57

432 21300 Accesi Equipaments Hosteleria, S.L. Posada en funcionament d'una campana extracció fums a la cuina CIDTBE 1.499,92

432 21300 Ascensores Eninter, S.L.U. Arranjament ascensor CIDTBE d'acord deficiències observades per l'ECA 2.225,57

432 46700 Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. Conveni col·laboració projecte 4 estacions 12 sabors 2.152,83

432 62200 Rull Serveis de Pintura i Retolació, S.L. Subministrament mobiliari per les estacions de lleure de la via verda 8.783,97

432 62200 Rull Serveis de Pintura i Retolació, S.L. Senyalització àrea de lleure Torre Candela 6.216,01

432 62500 Ferran Navarro Guillen. Adquisició mobiliari i manteniments diversos espai museístic 3D Ebreterra 3.548,20

432 62500 Rull Serveis de Pintura i Retolació, S.L. Adquisició mobiliari i senyalització espai museístic 3D 7.129,85

920 21200 Agustín Monserrat Blanch. Arranjament terrassa ( antic PiJ ) 2.386,50

920 21300 Nemea Sistemes Contra Incendis, S.L. Reparació instal·lació fotovoltaica CCBE 3.565,29

920 22602 Aguaita.cat CB Campanyes publicitat en format banner al portal web del digital aguaita.cat 1.815,00

920 22602 Imagina Ràdio, S.L. Contractació paquet de 350 falques publicitàries duran l'any 2016 1.625,00

920 22602 Radio Ebre Cadena Ser. Contractació 270 falques publicitàries a emetre l'any 2016 1.028,50

920 22602 Limicola, S.L. Inserció publicitària divulgació accions Govern i serveis CCBE 2.000,00

920 22602 Setmanari l'Ebre, S.L. Campanyes publicitàries programes garantia juvenil " Treball 7 Comarques " 2.000,00

920 22602 Ebre Digital, S.L. Campanyes publicitàries programes garantia juvenil " Treball 7 Comques " 2.000,00

920 22602 Doble Columna, S.L. Campanyes publicitàries programa garantia juvenil " Treball 7 Comarques " 2.500,00

920 22602 Promicsa. Divulgació accions govern dels principals actius turístics de la Comarca 2.500,00

920 22602 Surtdecasa SCCL. Divulgació d'actius turístics a la comarca del Baix Ebre 500,00

920 22602 Cep Anuncis SCCL. Divulgació acció govern del Consell Comarcal del Baix Ebre 500,00

920 22602 Setmanari l'Ebre, S.L. Campanyes publicitàries   2.186,00

920 22602 Ebre Digital, S.L. Campanyes publicitàries vinculades a Serv. Socials, infància i Ocupació 2.235,00

920 22602 Doble Columna, S.L. Campanyes publicitàries vinculades a Serveis Socials, Infància i Ocupació 4.000,00

920 22602 Doble Columna, S.L. Campanyes publicitàries vinculades als serveis i accions desenvolupades pel CCBE 1.600,00

920 62600 Carlos Castilla Ingenieros, S.A. Aplicació Epsilon-RRHH a 3 ordinadors - traspàs dades i formació 11.209,44

920 62600 Time Control Systems, S.L. Canvi terminal fitxadora  1.430,22

920 62600 PCNET GRUP, S.L. Adquisició i instal·lació de llicències informàtiques " Office Professional 2016 " 7.695,02

1623 60200 Enate Enginyeria, S.L.P. Redacció projecte executiu construcció planta de transferència d'envasos al Baix Ebre 19.360,00

3321 22001 Llibreria Antiquària Farré. Adquisisció fons documental Marcel·lí Domingo 5.200,00



 
 

21. COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS 

 

 
 

 
 

 
22. OBLIGACIONS RECONEGUDES EN DESPESA DE MEDI AMBIENT 

 

 
 
  



 
 

23. INDICADORS 

 

 
 
 



 

 
24. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 
No en hi ha 
 
Tortosa, 10 de maig de 2017 
 


