MEMÒRIA COMPTE GENERAL 2018
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: 10
PSC: 5
ERC: 8
ENTESA: 1
PP: 1
S'organitza en Plenari, President , Comissió de Govern, Comissió Especial de Comptes i Gerència

Població oficial: 77.868 habitants a 1-1-2018
Nombre mitjà d'empleats en el exercici, tant funcionaris com personal laboral:
Nombre mitjà de funcionaris: 15
Nombre mitjà de personal laboral: 132

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 0,83 % de taxes i preus públics, 97,45 % de transferències corrents,
1,58 % de transferències de capital i 0,14 % 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 Consell, 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 2018 ha estat aprovada per Decret del President en data 12 d’abril de
2018.
En data 16 de maig de 2019, els Comptes de la Societat Baix Ebre Innova, SL que es contemplen en
la present memòria no han estat tramitats per la seva aprovació per la Junta General.
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 econòmicofinancera d’acord la Ordre HAP/2017/2017 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 2018, les corresponents a l'exercici anterior.
Així mateix, la informació continguda en aquesta memòria referida a l'exercici 2018 es presenta, a
efectes comparatius amb la informació de l'exercici 2017.

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 2018
Obres i Serveis Curto, SL. Liquidació despeses anuncis licitació obres "desplaçament embarcador" i "anell viari
973,68
Monts
Ma. Fontcalda Forés Rodríguez. Despeses llum i aigua estació Aldover any 2017.
27,38
Cobrament rebuts prestació servei transport escolar usuaris sense dret gratuïtat curs 2017/2018, 1a. liquidació.
176,00
Cobrament rebuts copagament SAD mes de febrer 2016
35,00
Cobrament rebuts copagament servei SAD, març 2016
16,50
Cobrament rebut copagament SAD mes d'abril 2016
6,75
Cobrament rebus copagament SAD, mes de maig 2016
7,50
Cobrament rebuts copagament SAD mes de juny 2016
5,38
Cobrament rebuts copagament SAD, juliol 2016
1,25
Cobrament rebuts copagament SAD, agost 2016
1,75
Cobrament rebuts copagament SAD, setembre 2016
20,50
Cobrament rebuts copagament SAD mes de desembre 2016
13,50
Aj. Ametlla de Mar. Aportació fons supramunicipal 2010
11.437,19
Aj. l'Ametlla de Mar. Acord destinació fons supramunicipal 2011
9.267,78
Aj. l'Ametlla de Mar. Acord destinació fons supramunicipal 2012
5.317,00
Aj. Benifallet. Aportació Fons supramunicipal 2011 a favor Consell
3.882,22
Aj. Benifallet. Aportació Fons supramunicipal 2012 a favor Consell
2.254,88
Ajuntament de Benifallet. Aportació supramunicipal 2014
2.252,33
Aj. Tivenys. Certificat aportació trans supramunicipal Fons Cooperació Local 2011
4.168,83
Aj. Tivenys. Certificat aportació trans supramunicipal Fons Cooperació Local 2012
2.391,14

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
Pagaments
Cobraments
Existències finals

2.063.574,78
18.017.655,64
16.527.262,58
573.181,72

Superàvit de tresoreria:

-1.490.393,06

La tresoreria continua amb un important volum d’operacions de tresoreria concertades sense les quals
no podria fer front als pagaments ordinaris amb regularitat. S’han renovat les pòlisses concertades l’any
2017 pel mateixos imports ja 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 27 % 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
Segon Trimestre
Tercer Trimestre
Quart Trimestre

b) Estat de conciliació bancària

32,41
45,00
37,97
31,67

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
2018 ha estat de 0,99 %.
A 1 de gener l’endeutament a llarg termini era de 332.905,98 €. Durant l’exercici es va amortitzar un
import de 135.187,50 €. A 31 de desembre el deute viu a llarg termini és de 197.718,48 €.
L’endeutament a curt termini en concepte d’operacions de tresoreria a 1 de gener era d’1.400.000,00
€. A 31 de desembre és d’1.400.000,00 € i estan disposades en 904.811,84 €.
Al final de l'exercici 2018 el deute viu total, considerant l’import disposat de les pòlisses de tresoreria i
el deute a llarg termini , i representa el 7,31 % 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 226.011,05 €, i representa el 1,5 % dels ingressos
corrents liquidats.
IMPORT CONCERTAT

Capital pendent
01/01/2019

2019
amortització

interessos

Capital pendent
2019

Préstec inversions 2007 ( LA CAIXA )

150.253,02

40.067,46

10.016,87

16,43

Nou préstec aportació via verda

72.000,00

1.865,21

1.865,21

0,38

30.050,59
0,00

Préstec obres centre turístic Caixabank

190.000,00

29.789,56

17.698,88

3.474,72

12.090,68

Nou préstec CITBE

160.000,00

125.996,25

19.673,19

1.166,72

106.323,06

197.718,48

49.254,15

4.658,25

148.464,33

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 150.000,00 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 97,45 % pel que fa a les corrents i un 1,58 % a les de capital.
Les més significatives són:

Concepte
47002
54100
45001
45002
45003
45030
45050
45060
45061
45063
45081
45082
45100
45102
46100
46103
46104
46200
46201
46202
46203
46703
47004
75100
75101
76100

Descripció
La Caixa. Aportació activitats comarcals
Lloguer local PiJ
Dir. Gral. Administració Local (Fons Coop.)
Transferències corrents serveis socials
Transferències corrents infància
Addenda Dep. Ensenyament
Subv. Dep. Empresa i Ocupació
Conveni Agència Habitatge
Conveni Dep. Economia: consum
Dep. Acció Social: Subv, joventut
Dep. Turisme. Aportació taxa turística
Subv. Dep. Cultura (Arxiu Històric Comarcal)
ACA. Gestió EDARS
Conveni Administració Oberta Catalunya (AOC)
Diputació Tarragona (conveni únic)
Diputació Tarragona (subvenció Arxiu Històric)
Diputació Tarragona ( conveni música )
Ajuntaments aportació serveis comarcals
Ajuntaments aportació ensenyament
Aj. Tortosa. Explotació llagut
Ajuntaments, aportació residus
Convenis COPATE
Aportació empreses enllumenat
ACA. Millores EDAR
ACA Convenis projectes i estudis EDARS
Diputació de Tarragona. Camins municipals 2018

Import
20.000,00
20.000,00
858.945,74
1.476.930,35
623.701,49
2.008.622,27
1.234.633,71
70.651,00
47.539,79
107.705,32
7.408,39
40.000,00
2.240.358,86
14.000,00
361.639,73
2.800,00
21.578,27
522.911,74
51.159,34
3.305,75
5.058.310,34
36.000,00
5.600,00
125.604,85
15.102,00
95.805,00

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 85,71 %
INGRESSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

Pressupost

DR

128.573,53
15.806.672,30
12.718,48

127.120,76
14.939.207,09
21.996,63

563.305,00
1.374.820,92

241.733,59
0,00

17.886.090,23

15.330.058,07

a.2) Pressupost d'ingressos exercici corrent
El pressupost d'ingressos s'ha executat en un 92,15 %
DESPESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

4.735.962,82
10.021.438,70
11.200,00
1.071.130,99
0,00
1.813.609,53
95.805,00
136.943,19
17.886.090,23

ORN
4.422.497,08
9.724.517,32
10.327,26
731.156,22
1.362.804,58
95.805,00
135.187,21
16.482.294,67

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:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

3.838.829,46
1,03
3.818.586,10
20.242,33

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:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

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

b.3) Variació de drets i obligacions

c) Exercicis posteriors
No hi ha cap expedient tramitat
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:
IMPORT
161
241
326
3321
231

62302
46200
48002
22699
22105

Redacció projecte sanejament Aldover i Xerta
Conveni Aj. Tortosa programa integral
Ajuts complementaris ensenyament
Resta subvenció arxiu
Resta conveni tiquet fresc la Caixa
TOTAL

Finançament afectat

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

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

128.906,39

128.906,39

d) Resultat pressupostari
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018
DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES

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

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

AJUSTOS

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

RESULTAT

199.826,60
-1.216.875,99
-1.017.049,39
0,00
-135.187,21
-1.152.236,60
82.074,65
1.176.807,75
128.906,39
- 22.260,59

e) Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/18
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària
(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

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

20. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
Els contractes registrats en la comptabilitat de l’exercici són:
Contractes incorporats del 2017 a 2018
DATA

PARTIDA

05/04/2018
05/04/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2019
23/03/2019

1623-60200
1623-60200
1623-62300
1623-62303
1623-62301
169-61300

362.307,85 € Edifisa Enter, S.L.
251.892,96 € Amadeo Farell, SA
16.115,76 € INYPSA, S.A.
154.890,57 € FCC Aqulaia, S.A.
316,140,13 FCC Aqulaia, S.A.
45.950,00 € Etecnic Movilidad Eléctrica SRL

02/01/2018
02/01/2018
23/01/2018
29/01/2018
08/02/2018
28/02/2018
01/03/2018
01/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
12/03/2018
20/03/2018
14/05/2018
16/05/2018
23/05/2018
08/06/2018
20/06/2018
27/06/2018
03/07/2018
03/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
09/07/2018
09/07/2018
12/07/2018
17/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
25/09/2018
25/09/2018
05/10/2018
22/10/2018
28/12/2018
28/12/2018

920-20301
920-20600
920-62600
920-61200
920-62600
241-22619
241-22602
241-22706
241-22602
161-62303
920-62600
326-22703
432-22602
432-22602
231-16202
241-22606
241-22706
241-22706
241-22706
241-22706
241-22706
241-22706
241-22706
241-22611
231-22698
241-22706
231-22706
231-22706
920-62600
920-62600
920-21600
337-22609
326-22799
326-22799

16.388,52 €
5.232,72 €
13.374,71 €
4.885,58 €
2.565,20 €
9.600,00 €
8.435,81 €
2.492,99 €
4.646,40 €
13.191,42 €
3.501,00 €
10.418,10 €
4.755,30 €
1.482,25 €
3.960,00 €
6.400,00 €
36.542,00 €
20.467,90 €
17.500,00 €
11.000,00 €
16.577,00 €
18.029,00 €
18.836,07 €
38.115,00 €
17.980,68 €
14.399,00 €
25.992,00 €
25.992,00 €
2.250,60 €
1.500,00 €
9.387,18 €
20.600,00 €
745.311,60 €
577.781,07 €

Contractes a incorporar al 2019
28/12/2018
161-62304
28/12/2018
161-62303
23/03/2018
161-62302
01/08/2018
1621-62400
31/10/2018
920-22706
03/07/2018
920-22706
28/11/2018
920-22703

IMPORT

TERCER

DESCRIPCIÓ

Construcció planta envasos al terme municipal de l'Aldea ( Baix Ebre )
Subministrament maquinària per al funcionament planta d'envasos a l'Aldea ( Baix Ebre )
Contracte redació estudi i projecte constructiu adequació abocament afluent EDAR Tivenys.
Col·lector EMD Jesús
Col·lector Els Regures
Estacions de recàrrega elèctrica

BBVA
Rènting subministrament equipaments climatització Calfri, any 2018
BBVA
Rènting equips informàtics Joan Trullén, any 2018
T-Systems ITC Iberia S.A.U.
Incorporació Administració Electrònica en aplicació registres Comptables ( SICAP )
Tecass-Obres, SL
Realització de divisoria per separar en dos espais sala ordinador i la de formació
Institut de Tecnologia de la Construcció
Compra programari realització pressupostos, control i certificació d'obres
E-Format Formació i Consultoria, S.L.
Serveis formatius Programa 30 Plus
Infotic Socis Tecnològics, SL
Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant "
Synectia Software, S.L.
Assistència tècnica capacitació ús plataforma dispositiu d'inserció
Vèrtex Comunicació, C.B.
Difusió accions projecte treball a les 7 Comarques: Baix Ebre Avant
Plàncton Divulgació i Serveis Marins SCP
Redacció estudi nova creació d'un emissari submari al TM de l'Ametlla de Mar
BBVA
Contracte rènting 2 ordinadors portàtils Joan Trullén, any 2018
Col·lectiu Analistes Socials, S.L.
Redacció estudi de costos de les rutes de transport adaptat
Infotic Socis Tecnològics, SL
Reedició plànols i blocs de sobretaula rutes cicloturístiques de les TTEE
Filmsnòmades GS, SL.
Elaboració reportatge fotogràfic i vídeo amb dron de la Via Verda de la Val de Zafán
Barudy-Dantagnan Formación y Consultoría, S.L.
Formació - supervisió àrea d'infància i adolescència
Quadrant Alfa, S.L.
Cicles de seminaris de màrqueting digital i eines d'internet
Despatx Capellà Ballbé, SL
Assistència tècnica implementació pla d'acció desenvolupament cicloturístic a les TTEE
Activa Consultors Partners, S.L.P.
Assessorament integral per a microempreses
Development People, S.L.
Assistència tècnica foment cooperació territorial
Development People, S.L.
Assistència tècnica implementació polítiques de desenvolupament local
Activa Consultors Partners, S.L.P.
Foment creixement empresarial 360º " Fem créixer la teva empresa " Lot 1
Activa Consultors Partners, S.L.P.
Foment creixement empresarrial 360º " Finances i control de gestió " Lot 3
Quadrant Alfa, S.L.
Foment creixement empresarial 360º " Fem créixer la teva empresa " Lot 2
Insercoop, SCCL
Assistència tècnica coordinació i suport dipositiu d'inserció
Gastronoevents selectes, S.L.
Subministrament menús d'intervenció educativa ( SIS ) estiu 2018
GyG Export Consulting, S.L.
Foment creixement empresarial 360º " Comerç exterior i exportació " Lot 4
Olívia Curto Machí
Prestació servei assistència psicològica per al SIAD
Rosa Comes Pons
Assistència jurídica SIAD
Joan Trullén i Pla
Compra 3 ordinadors de sobretaula per a cobrari llocs de treball nou tècnics.
Joan Trullén i Pla
Compra 3 ordinadors portàtils per a l'UBASP.
Abast Systems & Solutions, SL
Contracte menor per al subministrament de la renovació de les llicències Office.
Bisbat de Trotsa
Cursos monitor educació infantil i juvenil
HIFE y Jaime Carrera UTE
Transport escolar
Terres de l'Ebre Taxi, SL
Transport escolar

40.837,50 € Aquatec Proyectos para el Sector del Agua, Estudi
S.A. alternatives ampliació EDAR Deltebre i millores municipals
49.658,40 € Aquatec Proyectos para el Sector del Agua, Estudi
S.A. alternatives sanejament Ametalla de Mar
45.950,00 € Dopec, S.L.
Redacció projecte constructiu sanejament depuració dels nuclis d'Aldover i Xerta
31.794,93 € Romauto Grup Concesionaris SL
Subministrament vehicle elèctric - Nissan Assistnace Nueva e-NV200
16.940,00 € Universitat Rovira i Virgili
Estudi relació llocs de treball
5.324,00 € Audifilm GrupAL Software, S.L.
Elaboració inventari bens de la corporació
1.452,00 € iServeis Einstic, S.L.
Assessorament redacció memòria tècnica actuació " vies ciclistes - Feder "

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, 16 de maig de 2019

