RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL

Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020, amb la modalitat
de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de la mateixa àrea de
despesa o que afecten a baixes i altes de crèdits de personal, d'acord al següent
detall:
Transferències en Aplicacions de Despeses
Aplicacions en augment pressupost Corporació:
Aplicació
pressupostària
ENSE
326 12004
ENSE
326 12100
ENSE
326 12101
ENSE
326 16007
ADMIN 920 13000
ADMIN 920 16002

Descripció
Retrib. Bàsiques funcionari grup C2
Comp. Destí funcionari esenyament
Com. Específic funcionari ensenyament
Seg. Soc. personal funcionari ensenyament
Personal fix admció gral.
Seguretat social personal admció. Gral.
TOTAL TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT

Import
10.724,36
4.975,01
8.109,68
6.154,64
17.760,47
5.388,02
53.112,18

Aplicacions en augment pressupost Baix Ebre Innova:
Aplicació
pressupostària
Descripció
VIVER
433 22799 Estudis i treballs tècnics
TOTAL TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT

Import
14.000,00
14.000,00

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació del Pressupost no altera la quantia total d'aquest, s'imputa l'import
total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica:
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Atès l’informe emès referent a una errada material observada en l’esmentada
resolució,

Número: 2020-0178 Data: 14/07/2020

Atès la resolució de Presidència núm. 2020-0027 de data 29 de gener de 2020
corresponent a l’aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020, amb
la modalitat de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de la mateixa
àrea de despesa o que afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

XAVIER FAURA SANMARTIN (1 de 1)
President
Data Signatura: 14/07/2020
HASH: a3cb16f3206108b526a6d6c59a08875f

Expedient núm.: 112/2020

Aplicacions en disminució pressupost Corporació:

Aplicacions en disminució pressupost Baix Ebre Innova:
Aplicació
pressupostària
Descripció
VIVER
433 22706 Treballs tècnics professorat cursos
TOTAL TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ

Import
14.000,00
14.000,00

3. º JUSTIFICACIÓ
1.- En el pressupost de la Corporació per a l’exercici 2020 s’havia previst l’adscripció
d’una funcionaria a l’àrea d’intervenció que actualment està assignada a l’àrea
d’ensenyament i es preveia contractar un nou tècnic per substituir i reforçar aquest
departament. Actualment aquest canvi no s’ha produït i s’analitzarà més endavant la
possibilitat de realitzar canvis segons l’evolució actual amb el reforç assignat d’una
persona contractada pel programa Enfeinat.
2.- Un treballador fix que feia tasques de conductor de transport adaptat per substituir
les vacances i permisos dels xofers contractats, va manifestar els seus problemes
físics per desenvolupar aquesta tasca i l’informe de la mútua ha conclòs que no pot
dur a terme aquesta feina, per la qual cosa se l’assigna a la recepció com a subaltern.
En el pressupost de Baix Ebre Innova es fa crear, per error, una aplicació
pressupostaria amb la suma de tots els serveis professionals però amb la
nomenclatura de “Treballs tècnics professorat cursos”. Davant la necessitat de
contractar serveis professionals diferents d’aquesta denominació es creu oportú
desglossar-ho en una aplicació específica “Estudis i treballs tècnics” per diferenciar-ho.
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb lo establert en l'article 42 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i remetre còpia d'aquest a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.
TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut del que es disposa en l'article 113 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats
podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis
establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
d'aquesta Jurisdicció.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0178 Data: 14/07/2020

Import
23.614,22
6.349,47
17.760,47
5.388,02
53.112,18
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Descripció
Personal temporal ensenyament
Seguretat social ensenyament
Personal fix serveis socials transport
Seguretat social serv. soc. transport
TOTAL TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Aplicació
pressupostària
ENSE
326 13100
ENSE
326 16000
TRANS 231 13000
TRANS 231 16000

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2020, amb la
modalitat d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord al següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
pressupostària
ENSE
326
48003
SANEJA 161
62302
ARXI
3321 22609
UBASP 231
22105
SAI
491
22706
ADMIN
920
22702
GOV
925
48900
ENDEU 011
91300

Descripció
Ajuts llars infants curs 19/20
Redacció projecte sanejament Aldover i Xerta
Activitats Arxiu
Programa tiquet fresc
Contractació protecció de dades
Estudi valoració llocs treball
Subvencions a entitats
Amortització préstecs
TOTAL

Import
71.330,49
21.325,00
2.370,42
2.918,62
1.916,64
16.940,00
16.106,80
22.841,99
155.749,97

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria de
l'exercici anterior en els següents termes:
Altes en Concepte d'Ingressos
Concepte Descripció
Euros
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals
57.805,43
87010
Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat
97.944,54
TOTAL INGRESSOS
155.749,97

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present Resolució en la
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En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del
vigent Pressupost en relació amb l'article 182 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,

Número: 2020-0093 Data: 06/04/2020

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm.
02/20, amb la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit, en el qual
consta l'informe favorable de Interventora.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

XAVIER FAURA SANMARTIN (1 de 1)
President
Data Signatura: 06/04/2020
HASH: a3cb16f3206108b526a6d6c59a08875f

Expedient núm.: 68/2020
Procediment: Modificació de Crèdit per incorporació de romanents

Codi Validació: 5SFK7RL39GCRDJJ4SQGKRC544 | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0093 Data: 06/04/2020

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb allò que s'ha
fixat en l'article 42 del Reial decret 2568/1986.
Tortosa, 6 d’abril de 2020

El President,

Xavier Faura Sanmartin

Expedient núm.: 552/2020

Vist que es van emetre els informes d'Intervenció sobre el compliment dels
requisits per a l'aplicació del superàvit, les possibles destinacions d'aplicació i
els imports corresponents; la modificació de crèdit requerida; i finalment,
l'avaluació de l'estabilitat pressupostària.
Vist que tenint en compte l'anterior, el President de la corporació, va emetre
memòria de Presidencia indicant les aplicacions pressupostàries corresponents
a finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 20.2 del Reial decret llei
11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries
en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, en relació amb el 21.1 m)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del
superàvit, el detall del qual és el següent:
Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són:
2n. Finançar despeses en Serveis Socials i promoció social de la política de
despesa 23 per efecte de la crisi sanitària de COVID-19, per un import de
15.116,86 €.
El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el
superàvit pressupostari segons allò que s'ha fixat a l'apartat anterior, serà el
següent:
Aplicació
pressupostària

UBASP

231

Descripció
22105 Aliments urgències socials
TOTAL

Import
15.116,86
15.116,86
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Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Número: 2020-0135 Data: 26/05/2020

Vista la Provisió de Presidència d’incoació d’expedient per aplicar el superàvit
pressupostari de l'exercici 2019 corresponent amb la quantitat de 15.116,86 €,
s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit
pressupostari.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

XAVIER FAURA SANMARTIN (1 de 1)
President
Data Signatura: 26/05/2020
HASH: a3cb16f3206108b526a6d6c59a08875f

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la
primera sessió ordinària que aquest celebri per a la seva convalidació exigintse per a això el vot favorable de la majoria simple, article 20.2 del Reial decret
llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19

Número: 2020-0135 Data: 26/05/2020
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RESOLUCIONS PRESIDENCIA

TERCER. Una vegada convalidat se sotmetrà a la publicitat corresponent en el
Butlletí oficial.

Expedient núm.: 552/2020

Vist que es van emetre els informes d'Intervenció sobre el compliment dels
requisits per a l'aplicació del superàvit, les possibles destinacions d'aplicació i
els imports corresponents; la modificació de crèdit requerida; i finalment,
l'avaluació de l'estabilitat pressupostària.
Vist que tenint en compte l'anterior, el President de la corporació, va emetre
memòria de Presidencia indicant les aplicacions pressupostàries corresponents
a finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 20.2 del Reial decret llei
11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries
en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, en relació amb el 21.1 m)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del
superàvit, el detall del qual és el següent:
Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són:
2n. Finançar despeses en Serveis Socials i promoció social de la política de
despesa 23 per efecte de la crisi sanitària de COVID-19, per un import de
15.116,86 €.
El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el
superàvit pressupostari segons allò que s'ha fixat a l'apartat anterior, serà el
següent:
Aplicació
pressupostària

UBASP

231

Descripció
22105 Aliments urgències socials
TOTAL

Import
15.116,86
15.116,86
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Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Número: 2020-0135 Data: 26/05/2020

Vista la Provisió de Presidència d’incoació d’expedient per aplicar el superàvit
pressupostari de l'exercici 2019 corresponent amb la quantitat de 15.116,86 €,
s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit
pressupostari.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

XAVIER FAURA SANMARTIN (1 de 1)
President
Data Signatura: 26/05/2020
HASH: a3cb16f3206108b526a6d6c59a08875f

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la
primera sessió ordinària que aquest celebri per a la seva convalidació exigintse per a això el vot favorable de la majoria simple, article 20.2 del Reial decret
llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19

Número: 2020-0135 Data: 26/05/2020
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RESOLUCIONS PRESIDENCIA

TERCER. Una vegada convalidat se sotmetrà a la publicitat corresponent en el
Butlletí oficial.

Expedient núm.: 694/2020

En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i
44 del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol
Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 5/2020, del Pressupost vigent
en la modalitat de de generació de crèdits i transferència entre aplicacions de la
mateixa àrea de despesa, d'acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Pressupostàri
SIS-231-13100 Personal temporal serveis socials SIS
SIS-231-16000 Seguretat social personal serveis socials SIS
SIS-231-22699 Menjador centre obert Roquetes
TOTAL DESPESES

Euros
5.586,30
1.782,44
4.200,00
11.568,74

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets en els següents:
Altes en conceptes d’ingressos
Concepte
46200

Descripció
Ajuntaments aportació serveis comarcals
TOTAL INGRESSOS

Euros
11.568,74
11.568,74
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Vist l’informe d’intervenció sobre l’apreciació d’una errada material en una aplicació
pressupostària.

Número: 2020-0184 Data: 16/07/2020

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de generació de crèdits i transferència entre
aplicacions de la mateixa àrea de despesa, en el qual consta l'informe favorable de la
intervenció.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

XAVIER FAURA SANMARTIN (1 de 1)
President
Data Signatura: 16/07/2020
HASH: a3cb16f3206108b526a6d6c59a08875f

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ PER ERRADA MATERIAL

Transferències entre Aplicacions de despeses de la mateixa àrea de despesa
Transferències en augment
Aplicació
Descripció
Pressupostària
SOC-241-23124
Desplaçaments personal Enfeina’t 20
ADMIN-920-62600 Compra equips informàtics
TOTAL INCREMENTS

Euros
1.000,00
5.000,00
6.000,00

Euros
1.000,00
5.000,00
6.000,00

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri.
Tortosa, 15 de juliol de 2020
El President,
Xavier Faura Sanmartin
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE

Número: 2020-0184 Data: 16/07/2020

Descripció
Desplaçaments personal Baix Ebre Avant
Manteniment equips informàtics
TOTAL DISMINUCIONS
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Aplicació
Pressupostària
SOC-241-23121
ADMIN-920-21600

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Transferències en disminució

N. Expedient

701/2020

Assumpte

6è expedient de modificació de crèdits al pressupost de 2020

CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que
va tenir lloc el dia 24 de juliol de 2020, va adoptar els següents acords
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i transferència entre
aplicacions de diferent àrea de despesa, en el qual consta l'informe favorable de la
intervenció.
Realitzada la tramitació legalment establerta, després de conèixer el dictamen de la
Comissió Informativa Comarcal de Governació i Hisenda, amb els vots a favor dels 10
consellers comarcals presents del grup d’ERC, dels 2 consellers del grup de Movem,
dels 3 consellers comarcals del grup del PSC i del conseller comarcal del grup de
Ciutadans i amb el vot en contra dels 8 consellers comarcals de JuntsxCat, el Ple del
consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 6/2020, del Pressupost vigent en
la modalitat de crèdit extraordinari i transferència entre aplicacions de diferent àrea de
despesa, d'acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses per nous ingressos
Crèdit extraordinari
Aplicació Pressup.
SOC-241-13109
SOC-241-16009
SOC-241-23122
SOC-241-22709
TERRI-943-76200
TERRI-943-76201

Descripció
Personal laboral pla reactivació
Seg. Soc. pla reactivació
Desplaçaments pla reactivació
Contractació servei consultoria
Aj. Tivenys. Subvenció camins 2019
EMD Campredó. Subvenció camins 2019
TOTAL DESPESES

Euros
19.117,30
6.260,92
2.000,00
34.400,00
7.073,82
6.361,84
75.213,88

El crèdit extraordinari es finançarà amb càrrec a nous ingressos amb el següent detall:
Altes en conceptes d’ingressos
Aplicació Pressup.
45054
76103

Descripció
SOC. Pla reactivació
Diputació Tarragona. Camins municipals 2019
TOTAL INGRESSOS

Euros
61.778,22
13.435,66
75.213,88

Transferències entre Aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa
Transferències en augment
Aplicació Pressup.
VIVER-433-61200

Descripció
Obres arranjament Baix Ebre Innova

Transferències en disminució

Euros
15.000,00
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XAVIER FAURA SANMARTIN (2 de 2)
President
Data Signatura: 28/07/2020
HASH: a3cb16f3206108b526a6d6c59a08875f

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 28/07/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del baix Ebre

Aplicació Pressup.
UBASP-231-61200

Descripció
Obres arranjament local de Camarles

Euros
15.000,00

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 inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Xavier Faura
Sanmartín, President del Consell Comarcal, i amb la reserva de l’aprovació de l’acta
que conté aquest acord.
Tortosa, 27 de juliol de 2020
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Expedient

875/2020

Assumpte

7è expedient modificació crèdits pressupost 2020

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 29/09/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del baix Ebre
CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que
va tenir lloc el dia 25 de setembre de 2020, va adoptar els següents acords
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals no existeix crèdit o és insuficient al vigent Pressupost de la
Corporació, 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, per
Provisió de Presidència es va incoar expedient per a la concessió de crèdit
extraordinari, suplement de crèdit i transferència entre aplicacions de diferent àrea de
despesa.

Considerant que s’ha emès informe d'Intervenció pel qual es va informar la proposta
de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre Avaluació de Regles
Fiscals.
Realitzada la tramitació legalment establerta, desprès de conèixer el dictamen de la
comissió informativa comarcal de governació i hisenda, amb el vot favorable de 16
consellers comarcals i 8 abstencions, el Ple del consell comarcal adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i
transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord al següent detall:
Crèdit extraordinari

GOV
SANEJA
SOC
SOC
SOC
TERRI
TERRI
TURI
TURI
TURI
UBASP
VERDA
VERDA
VIVER
VIVER

Aplicació
336
161
241
241
241
431
431
432
432
432
231
169
432
433
433

22706
62309
13110
16011
23125
22199
48000
22602
22602
62700
48005
62300
62300
62500
62600

Descripció
Import
Inventari espais històrics guerra civil
3.097,00
Remodelació EDAR Tivenys
4.530,35
Retribucions personal treball i formació jove
35.350,00
Seg. Soc. treball i formació jove
11.577,13
Despeses formació TF jove
6.112,00
Campanya Nadal comerços Baix Ebre
12.500,00
Conveni col·laboració e-comerç
4.000,00
Promoció producte proximitat
31.600,00
Campanya promoció turística
16.616,00
Elaboració web turisme
9.484,00
Ajuts urgència social infància estiu
57.536,00
Punts recàrrega bicis via verda
18.000,00
Punts tallers via verda
5.000,00
Mobiliari espai coworking viver empreses
1.800,00
Equips informàtics espai coworking viver
4.000,00
TOTAL 221.202,48

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:
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Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 30/09/2020
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

Considerant que s’ha emès Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Concepte
45002
45053
45082
45102
75102
75103
75104

Descripció
Contracte programa serveis socials
SOC. Subvenció treball i formació
Subv. Memòrial democràtic
IDECE. Subvenció
ACA. Conveni projectes sanejament
ICAEN. Subvenció punts recàrrega
IDECE. Subvenció
TOTAL

Euros
57.536,00
53.039,13
3.097,00
64.716,00
4.530,35
3.000,00
35.284,00
221.202,48

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats
a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Suplement de crèdit
Aplicació
UBASP
231
UBASP
231
UBASP
231
SANEJA
161

22706
13100
16000
22706

Descripció
Import
Contractació serveis SIAD
5.600,00
Personal temporal UBASP
7.686,00
Seguretat social serveis socials UBASP
2.400,00
Encomana gestió Aldover-Xerta
21.900,00
TOTAL
37.586,00

Concepte
Descripció
45002 Contracte programa serveis socials
45101 ACA. Convenis projectes sanejament
TOTAL

Euros
15.686,00
21.900,00
37.586,00

Transferències en augment
Aplicació
ADMIN
920
ADMIN
920
ADMIN
920
ARXI
3321
ENSE
326
ENSE
326
ENSE
326
ENSE
326

21602
22400
62600
68900
46201
46202
46203
46204

Descripció
Software noves aplicacions informàtiques
Assegurances
Compra equips informàtics
Adquisició doc. Històrica
Subv. Escola de música l'Ametlla de Mar
Subv. Escola de música Deltebre
Subv. Escola de música de Paüls
Subv. Escola de música el Perelló

Import
16.000,00
11.500,00
5.000,00
6.000,00
4.191,96
3.161,15
2.817,54
3.573,47
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Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:

ENSE
ENSE
GOV
GOV
RESIDU
SAD
SAI
SOC
SOC
TURI
VERDA
VERDA
VERDA
VERDA

326
326
336
463
1621
231
491
433
433
432
169
432
432
432

46205
46206
22706
48900
22706
23120
62600
13100
16000
62700
22706
20200
21000
61000

Subv. Escola de música de Tortosa
Subv. Escola de música EMD Jesús
Inventari espais històrics guerra civil
Aportació projecte EMMA
Llicència ambiental planta envasos
Desplaçaments SAD
Compra fortinet
Personal laboral dinamització econòmica
Seguretat social dinamització econòmica
Elaboració web turisme
Memòria tècnica equips recàrrega
Conveni RENFE cessió terrenys
Manteniment via verda
Obres asfalt via verda
TOTAL

4.329,40
3.504,75
775,00
500,00
2.032,80
3.000,00
160,00
50,85
24,45
4.000,00
2.722,50
670,60
3.329,40
15.000,00
92.343,87

ADMIN
ADMIN
ADMIN
ADMIN
ARXI
ARXI
ENSE
GOV
GOV
RESIDU
SOC
TURI
UBASP
VERDA

Aplicació
920
920
920
931
3321
3321
326
912
920
1621
433
432
231
432

20600
22604
62500
12000
13100
16000
46200
22601
22609
22700
23120
62900
23120
62200

Descripció
Arrendament equips i sistemes inf.
Despeses jurídiques
Mobiliari
Retrib bàsiques func. Adm. Gral.
Personal temporal Arxiu
Seg Soc personal Arxiu
Ajuntaments, subvencions música
Despeses representació
Promoció activitats comarcals
Gestió residus Baix Ebre
Desplaçaments promoció econòmica
Inversions equipaments turístics
Desplaçaments personal UBASP
Inversions via verda enllumenat
TOTAL

Import
5.000,00
2.722,50
160,00
27.500,00
5.000,00
1.000,00
21.578,27
775,00
500,00
2.032,80
75,30
4.000,00
3.000,00
19.000,00
92.343,87

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Xavier Faura
Sanmartín, President del Consell Comarcal, i amb la reserva de l’aprovació de l’acta
que conté aquest acord.

Tortosa, 28 de setembre de 2020
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
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Transferències en disminució

Expedient núm.: 1009/2020

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 03/11/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del baix Ebre
CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que
va tenir lloc el dia 30 d’octubre de 2020, va adoptar els següents acords
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit, i atès que es disposa de nous ingressos, per
provisió de Presidència es va incoar expedient per a la concessió d’un crèdit
extraordinari, suplement de crèdit i transferència entre aplicacions.
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.

Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa
Comarcal de Governació, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i
transferència entre aplicacions, com segueix a continuació:
Crèdit extraordinari

SOC
SOC
SOC

Aplicació
Descripció
Import
241 13112 Retribucions personal treball i formació covid
9.426,67
241 16012 Seg. Soc. treball i formació covid
3.087,23
241 22612 Despeses formació TF covid
3.580,80
TOTAL 16.094,70
Suplement de crèdit

Aplicació
SAD
231
SAD
231
SOC
241
SOC
241
VIVER
433

13100
16000
14300
16006
48000

Descripció
Import
Personal temporal serveis socials SAD
12.744,24
Seguretat social serveis socials SAD
15.516,16
Personal pràctiques garantia juvenil
2.507,40
Seguretat social garantia juvenil
791,09
Premi emprenedors
500,00
TOTAL 32.058,89
Transferències en augment

Aplicació

Descripció

Import
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President
Data Signatura: 03/11/2020
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

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
Avaluació de l'Estabilitat Pressupostària.

RESIDU
SOC

1621
241

22707 Treballs tècnics residus
22614 Despeses formació TF jove
TOTAL

3.000,00
4.350,00
7.350,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec nous ingressos en els següents termes:
Concepte
45002
45053
45056
46200
47000

Descripció
Contracte programa serveis socials
SOC. Subvenció treball i formació
SOC. Programa garantia juvenil
Ajuntaments aportació serveis comarcals
Subvenció empreses
TOTAL

Import
10.024,03
16.094,70
3.298,49
18.236,37
500,00
48.153,59

TOTAL

Import
3.000,00
4.350,00
7.350,00

I transferències en disminució:
Aplicació
Descripció
RESIDU
1621 22700 Gestió residus Baix Ebre
SOC
241 23125 Desplaçaments TF jove

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:

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Xavier Faura
Sanmartín, President del Consell Comarcal, i amb la reserva de l’aprovació de l’acta
que conté aquest acord.
Tortosa, 3 de novembre de 2020
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
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a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.

Expedient núm.: 1038/2020

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 01/12/2020
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del baix Ebre
CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que
va tenir lloc el dia 27 de novembre de 2020, va adoptar els següents acords
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals no existeix crèdit o és insuficient al vigent Pressupost de la
Corporació, 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, per
Provisió de Presidència es va incoar expedient per a la concessió de crèdit
extraordinari, suplement de crèdit i transferència entre aplicacions de diferent àrea de
despesa.
Considerant que s’ha emès Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Vist tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la Comissió Informativa
Comarcal de Governació i Hisenda, i amb unanimitat dels membres presents, el Ple
del consell comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i
transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord al següent detall:
Crèdit extraordinari

SOC
SOC

Aplicació
Descripció
Import
241 13113 Personal programa 30 PLUS 2020
2.491,82
241 16013 Seguretat social programa 30 PLUS 2020
816,07
TOTAL
3.307,89
Suplement de crèdit

ARXI

Aplicació
Descripció
3321 22699 Gestió Arxiu Històric

Import
7.475,00
TOTAL
7.475,00
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Considerant que s’ha emès informe d'Intervenció pel qual es va informar la proposta
de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre Avaluació de Regles
Fiscals.

Transferències en augment

ADMIN
ARXI
TERRI
VERDA
VERDA

Aplicació
221
3321
431
432
432

16008
22699
22199
62300
62301

Descripció
Import
Servei prevenció riscos laborals
1.336,48
Gestió Arxiu Històric Comarcal
600,00
Campanya Nadal comerços Baix Ebre
3.000,00
Punts tallers via verda
1.100,00
Maquinaria via verda
7.000,00
TOTAL
13.036,48

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:

Concepte
Descripció
34904 Preu públic utilització fons notarials
45081 Subv. Dep. Cultura (Arxiu Històric)
45059 SOC. Programa 30 Plus
TOTAL

Import
2.475,00
5.000,00
3.307,89
10.782,89

I amb càrrec a transferències en disminució amb el següent detall:
Transferències en disminució
Descripció
16204
16000
22602
62200

Fons social
Seguretat social personal Arxiu
Promoció producte proximitat
Inversions via verda (enllumenat)
TOTAL

Import
1.336,48
600,00
4.100,00
7.000,00
13.036,48

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 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
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
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Aplicació
GRAL
221
ARXI
3321
TURI
432
VERDA
432

I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Xavier Faura
Sanmartín, President del Consell Comarcal, i amb la reserva de l’aprovació de l’acta
que conté aquest acord.

Codi Validació: 7G79GES9MMC67RXFANRTWQJND | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

Tortosa, 1 de desembre de 2020
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 11/01/2021
HASH: ad787077647edfd4e7a55cfbb6f39c81

Expedient núm.: 1227/2020

Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del
baix Ebre
CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que
va tenir lloc el dia 18 de desembre de 2020, va adoptar els següents acords
Considerant la necessitat d'efectuar una modificació de crèdits es va instar mitjançant
provisió de Presidència la iniciació d'un expedient de modificació de crèdits sota la
modalitat de transferència entre aplicacions de diferents àrea de despesa
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 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.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb la unanimitat de tots els membres assistents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020, amb la modalitat
de transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix
continuació:
Altes en Aplicacions de Despeses

Org.
SAD
SAD
GOV

Aplicació
Descripció
Prog.
Econ.
231
21600 Manteniment programari informàtic serv soc
231
23120 Desplaçaments SAD
920
22602 Difusió corporativa
TOTAL

Import
11.000,00
5.000,00
3.500,00
19.500,00

Baixes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Descripció
Org.
Prog.
Econ.
ADMIN
931
12101 Complement específic funcionaris adm fin
TOTAL

Import
19.500,00
19.500,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler
d'edictes del Consell Comarcal i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar
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Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d'un termini d'un mes per resoldre-les.
I perquè consti signo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Xavier Faura
Sanmartín, President del Consell Comarcal, i amb la reserva de l’aprovació de l’acta
que conté aquest acord.
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Tortosa, 11 de gener de 2021
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

