Expedient núm.: 41/2021

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021, amb la modalitat
de Transferència de crèdits Entre aplicacions de despeses que afecten a baixes i altes
de crèdits de personal, d'acord al següent detall:
TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT
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RESOLC

Número: 2021-0012 Data: 22/01/2021

Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, vista
la Memòria de Presidència i l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò que s'ha
fixat en els articles 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 40.3 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Francisco Javier Faura Sanmartin (1 de 1)
President
Data Signatura: 22/01/2021
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

2N. JUSTIFICACIÓ
S’ha aprovat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de presupuestos generales del Estado
para el año 2021
En l’art. 18.2 s’estableix que per a l’any 2021, les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 0,9 per cent
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de comparació, tant pel que respecta als efectius de personal com a l’antiguitat
del mateix.
El Pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre es va aprovar inicialment en data 27
de novembre de 2020 i no es va incloure en les dotacions inicials les previsions
d’increment salarial degut a que la Llei de pressupostos encara estava en tramitació. Es
va dotar l’aplicació de fons de contingència per poder fer front a aquests increments.
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Aquesta modificació del Pressupost comarcal 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.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ

Degut a que es voluntat de la Corporació poder fer efectiu aquest increment a la nòmina
del mes de gener de 2021 i que existeixen consignacions pressupostàries en les
aplicacions previstes per a la incorporació d’habilitats nacionals que no s’han produït i
no es preveuen per al mes de gener, es proposa fer una modificació amb aquests
excedents per incrementar aquelles aplicacions insuficients per poder aplicar l’augment
retributiu amb efectes 1 de gener de 2021.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri.

Expedient núm.: 43/2021

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 02/02/2021
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 29 de gener de 2021, 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 sobre els totals
previstos en algun concepte del Pressupost corrent, 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 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 sobri
sobre el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i
transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, finançat amb càrrec a
nous ingressos comunicats sobre els totals previstos en algun concepte del
Pressupost corrent i transferència entre aplicacions en disminució, d'acord al següent
detall:
Crèdit extraordinari
Aplicació
pressupostària
SANEJA

161

SANEJA
SOC
ENSE

161
241
326

Descripció

Projecte ampliació EDAR l'Ametlla
CV19000650
62304 Redacció estudis aigües blanques Riumar
22707 Estudis i treballs tècnics 7C 2020
48007 Conveni Institut Escola el Temple
TOTAL
62303

Import
40.000,00
27.000,00
48.394,80
14.559,06
129.953,86
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Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 02/02/2021
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Suplement de crèdit
Aplicació
pressupostària
SANEJA 161 22707
SANEJA 161 62301
UBASP 231 22105
UBASP 231 46501
ENSE
326 13101
ENSE
326 16000

Descripció

Import

Direcció tècnica redacció projectes
Remodelació EDAR Tivenys
Programa tiquet fresc
Conveni SOAF
Personal temporal monitors/es ensenyament
Seguretat Social ensenyament
TOTAL

16.200,00
630,35
36.321,46
1.434,00
2.264,31
720,96
57.571,08

Transferències en augment
Aplicació
Descripció
pressupostària
ADMIN 920 21201 Manteniment edifici c/ del Vall
ADMIN 920 21301 Manteniment punts de recàrrega
UBASP 231 13000 Personal fix serveis socials UBASP
TOTAL

Import
1.000,00
2.000,00
3.200,00
6.200,00

Aquesta modificació es finança en els següents termes:

Concepte
45002
45030
45051
45101
46200
75102

Descripció
Contracte programa serveis socials
Addenda Dep. Ensenyament
SOC. Programa 7c
ACA. Convenis projectes sanejament
Ajuntaments aportació serveis comarcals
ACA. Convenis projectes sanejament
TOTAL

Import
36.321,46
17.544,33
48.394,80
16.200,00
1.434,00
67.630,35
187.524,94

Transferències en disminució
Aplicació
pressupostària
GRAL 929 50000

Descripció
Fons contingència i altres imprevistos
TOTAL

Import
6.200,00
6.200,00

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.
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Nous ingressos

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.
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Tortosa, 2 de febrer de 2021
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

Expedient núm.: 170/2021

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 02/03/2021
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 26 de febrer de 2021, va adoptar els següents acords
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats sobre
els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la
resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda
justificat en la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució.
Considerant que es va emetre Memòria de la 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.

Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats sense que es vegi pertorbat el
respectiu servei i transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord
amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació
Descripció
pressupostària
ENSE 326 48008 Conveni Escola l'Assumpció
TOTAL

Import
7.279,53
7.279,53

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Descripció
pressupostària
SANEJA 161 62300 Millores EDAR
ENSE 326 13101 Personal temporal monitors/es ensenyament
ENSE 326 16000 Seguretat Social ensenyament
TOTAL

Import
549.949,88
2.162,06
688,44
552.800,38
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Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 02/03/2021
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
el càlcul l'Estabilitat Pressupostària.

TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT
Aplicació
Descripció
pressupostària
ADMIN 920 21600 Manteniment software equips informàtics
TOTAL

Import
10.000,00
10.000,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:
Altes en concepte d'Ingressos
Concepte
Descripció
45030 Addenda Dep. Ensenyament
75100 ACA. Millores EDAR
TOTAL

Import
10.130,03
549.949,88
560.079,91

I a transferències en disminució:
Transferències en disminució
Descripció
Fons contingència i altres imprevistos
TOTAL

Import
10.000,00
10.000,00

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
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per 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, 2 de març de 2021
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
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Aplicació
pressupostària
GRAL 929 50000
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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2021, amb la modalitat
d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses

SANEJA
SANEJA
SANEJA
SANEJA
SOC
SOC
SOC
UBASP
ENSE
GOV
SAI
ADMIN
GOV

161
161
161
161
241
241
241
231
326
336
491
920
925

Aplicació pressupostaria
62302 Redacció projecte sanejament Aldover-Xerta
62305 Redacció projecte sanejament Bítem
62306 Redacció projecte sanejament Paüls
62307 Redacció projecte sanejament Campredó
22608 Seminaris i cursos Baix Ebre Avant 2020
22707 Estudis i treballs tècnics 7C 2020
22709 Contractació servei consultoria pla reactivació
22105 Programa tiquet fresc
48010 Ajuts complementaris ensenyament curs 20/21
22706 Inventari espais històrics guerra civil
22706 Contractació protecció de dades + ENS
21600 Manteniment software equips informàtics
48901 Subvenció entitats i associacions 2020
TOTAL

Import
6.000,00
39.438,00
39.564,00
39.228,00
6.462,96
21.175,00
29.438,09
7.473,31
64.887,31
3.872,00
1.045,44
5.025,91
7.838,80
271.448,82

Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents
termes:
Aplicació
Descripció
Cap Art. Conc.
8
87 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals
8

87

87010

Romanents de tresoreria per a despeses amb
finançament afectat
TOTAL INGRESSOS

Euros
23.352,91
248.095,91
271.448,82
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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: 2021-0086 Data: 21/04/2021

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 4/2021, amb
la modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe
favorable de la Intervenció.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Francisco Javier Faura Sanmartin (1 de 1)
President
Data Signatura: 21/04/2021
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

Expedient núm.: 490/2021
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Número: 2021-0086 Data: 21/04/2021

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Expedient núm.: 408/2021

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 03/05/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

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’abril de 2021, va adoptar els següents acords
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats sobre
els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la
resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda
justificat en la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució.
Considerant que es va emetre Memòria de la 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.

Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat de tots els membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats sense que es vegi pertorbat el
respectiu servei i transferència entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord
amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació
pressupostària
ADMIN 920 22706
ADMIN 920 62600
ENSE 326 48008
PECT
439 62600
UBASP 231 22100
VIVER 433 61200

Descripció
Estudis i treballs tècnics
Compra equips informàtics
Ajuts ensenyament curs 21/22
Compra equips informàtics PECT
Subministraments pisos socials
Obres arranjament viver
TOTAL

Import
36.300,00
5.000,00
859.492,63
2.000,00
2.000,00
4.000,00
908.792,63
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Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 03/05/2021
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
el càlcul l'Estabilitat Pressupostària.

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
AMBI
165 61300
CIDTBE 432 21200
PECT
439 13100
PECT
439 16000
PECT
439 22706
SIS
231 22698
SIS
231 13100
SIS
231 16000
UBASP 231 20200
VERDA 432 61000
VERDA 432 62300

Descripció
Punts recàrrega
Manteniment edifici Ebreterra
Personal temporal PECT
Seguretat social personal PECT
Contractacions externes PECT
Menjadors centres oberts
Personal temporal serveis socials SIS
Seguretat social serveis socials SIS
Lloguer pisos socials
Inversions via verda asfaltat
Inversions via verda (enllumenat)
TOTAL

Import
54.385,23
11.000,00
4.348,00
1.424,00
7.392,00
4.440,00
5.784,08
1.840,80
1.000,00
5.000,00
15.000,00
111.614,11

TRANSFERÈNCIES EN AUGMENT
Descripció
Seguretat social personal eventual
Personal temporal PECT
Seguretat social personal PECT
Contractacions externes PECT
Seguretat social dinamització econòmica
Personal fix àrea territori
Seguretat social àrea territori
Tarjeta solidaria
Personal fix serveis socials
Seugretat social serveis socials UBASP
TOTAL

Import
750,00
4.348,00
1.424,00
7.392,00
50,00
265,00
150,00
70.000,00
6.470,00
5.310,00
96.159,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:
Altes en concepte d'Ingressos
Concepte
34102
34102
45030
45102
46200
49100
87000

Descripció
Preu públic pisos serveis socials
Preu públic pisos serveis socials
Addenda ensenyament curs 21-22
Subvenció ICAEN
Ajuntaments, aportació serveis comarcals
Subvenció PECT
Romanent de tresoreria
TOTAL

I a transferències en disminució:
Transferències en disminució

Import
2.000,00
1.000,00
859.492,63
21.754,08
12.064,88
13.164,00
110.931,15
1.020.406,74
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Aplicació
pressupostària
GOV
491 16000
PECT
439 13100
PECT
439 16000
PECT
439 22706
SOC
433 16000
TERRI
171 13000
TERRI
171 16000
UBASP
231 48005
UBASP
231 13000
UBASP
231 16000

Aplicació pressupostària
Descripció
UBASP 231 22105 Tiquet fresc
GRAL
929 50000 Fons contingència i altres imprevistos
TOTAL

Import
70.000,00
26.159,00
96.159,00

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
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per 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, 3 de maig de 2021
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

Expedient núm.: 621/2021

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

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 03/06/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que
va tenir lloc el dia 28 de maig de 2021, 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 al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que
es disposa de nous ingressos comunicats sobre els totals previstos en algun concepte
del Pressupost corrent, 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 finançat amb càrrec a majors ingressos i a
romanent de tresoreria per a despeses generals
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat dels 24 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat
amb càrrec a nous ingressos comunicats i romanent de tresoreria per a despeses generals,
d'acord al següent detall:
Pressupost de Despeses

Aplicació pressupostària
ADMIN
ADMIN
CIDTBE
CIDTBE
SANEJA
TERRI
TERRI

920
920
432
432
161
150
150

23300
62200
14300
16000
62309
13100
16000

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Descripció
Indemnització tribunals
Obres seu comarcal
Contracte pràctiques Odisseu
Seg. Soc.personal turisme
Projecte remodelació emissari submarí l'Ametlla
Personal laboral temporal territori
Seguretat social personal laboral territori
TOTAL

Import
300,00
10.000,00
1.800,01
193,64
30.000,00
14.200,00
4.473,00
60.966,65
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Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 03/06/2021
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
el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.

Aplicació pressupostària
CIDTBE
JOVE
SANEJA
SIS
SIS
UBASP
UBASP
UBASP
UBASP

432
337
161
231
231
231
231
231
231

46501
22609
22707
13100
16000
13000
13100
16000
22602

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Descripció
Transf. Consells explotació llagut
Dinamització juvenil
Direcció tècnica redacció projectes
Personal temporal serveis socials SIS
Seguretat social serveis socials SIS
Personal fix serveis socials UBASP
Personal temporal serveis socials UBASP
Seg. Soc. serveis socials UBASP
Material difusió SIAD
TOTAL

Import
1.983,49
5.450,00
6.700,00
6.554,28
3.618,78
4.312,03
15.956,09
9.271,00
4.236,43
58.082,10

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos i romanent de tresoreria
per a despeses generals, en els següents termes:
Concepte
32500
34201
45002
45100
46200
49000
75102
87000

Descripció
Taxes serveis generals
Preus públics joventut
Contracte programa serveis socials
ACA. Gestió EDARs
Ajuntaments aportació serveis comarcals
Subvenció Odisseu
ACA. Convenis projectes sanejament
Romanent de tresoreria
TOTAL

Import
300,00
5.450,00
15.686,00
6.700,00
5.724,22
900,00
30.000,00
54.288,53
119.048,75

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. Modificar les bases d’execució del pressupost en els següents apartats:
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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:

BASE 32. Dietes, indemnització per raó de serveis i despeses de viatge del
personal
On diu:
b) Els desplaçament dins la pròpia comarca tindran la següent quantificació
quilomètrica, comptats des del Consell Comarcal:
Aldover
Alfara de Carles
l’Aldea – Hostal
L’Aldea – Estació
l’Ametlla de Mar
A.M. – Tres Cales
A.M. – Sant Jordi
A.M. – Calafat
l’Ampolla
Benifallet
Bítem
Camarles
Camarles - Lligallos
Campredó

12 km
21 km
12 km
11,5 km
40 km
43 km
47 km
48 km
23 km
28 km
8 km
17 km
14 km
6 km

Deltebre - Ajuntament
Deltebre - Jesús i Maria
Deltebre - La Cava
Deltebre-Riumar
Jesús
Paüls
El Perelló
Els Reguers
Roquetes
Roquetes –Raval Crist
Tivenys
Vinallop
Xerta

25 km
22 km
26 km
35 km
05 km
25 km
31 km
11 km
05 km
05 km
15 km
7,5 km
16 km

Ha de dir:

Aldover
Alfara de Carles
l’Aldea – Hostal
L’Aldea – Estació
l’Ametlla de Mar
A.M. – Tres Cales
A.M. – Sant Jordi
A.M. – Calafat
l’Ampolla
Benifallet
Bítem
Camarles
Camarles - Lligallos
Campredó

12 km
21 km
12 km
11,5 km
34 km
37 km
40 km
41 km
23 km
28 km
8 km
17 km
14 km
6 km

Deltebre - Ajuntament
Deltebre - Jesús i Maria
Deltebre - La Cava
Deltebre-Riumar
Jesús
Paüls
El Perelló
Els Reguers
Roquetes
Roquetes –Raval Crist
Tivenys
Vinallop
Xerta

25 km
22 km
26 km
35 km
05 km
25 km
29 km
11 km
05 km
04 km
15 km
7,5 km
16 km

On diu:
1. Els desplaçaments per a cursos i/o reunions fora de la comarca tindran la
següent quantificació quilomètrica:
Amposta
Mora d’Ebre
Tarragona

17 km
50 km
92 km

Gandesa
Reus
Barcelona

39 km
83 km
190 km
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b) Els desplaçament dins la pròpia comarca tindran la següent quantificació
quilomètrica, comptats des del Consell Comarcal:

Ha de dir:
Amposta
Mora d’Ebre
Tarragona

17 km
50 km
88 km

Gandesa
Reus
Barcelona

39 km
80 km
177 km

Nou redactat:
BASE 39. De les Bestretes de Caixa Fixa
1. Com a bestretes de caixa fixa, es podrà realitzar provisions de fons a favor dels
habilitat/ades que proposi el/la tresorer/a, per atendre despeses corrents d'atencions
corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de viatge, material
d’oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa semblant que preveu
l’article 73 del RD 500/1990.
També es podran utilitzar per al pagament d’urgències socials i altres despeses de
característiques similars.
2. El règim de les bestretes de caixa fixa serà el que estableix el RD 725/1989, de 16
de juny, amb les adaptacions corresponents al règim local..
3. Els fons lliurats per aquest concepte tindran, sempre, el caràcter de fons públics, i
formaran part integrant de la Tresoreria.
4. Un cop aprovats els comptes, s’expediran les ordres de pagament de reposició de
fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què corresponguin les quantitats
justificades. En el darrer trimestre i a petició de l’habilitat/ada, es podrà reposar
juntament amb la justificació presentada, les economies o quantitats no gastades en
trimestres passats i sempre fins la totalitat anual prevista de despesa.

6. Retre comptes. La persona habilitada retrà comptes en el termini dels deu dies
següents a l’acabament del trimestre natural, i, sempre, abans del 31 de desembre.
7. Disposició de fons. La persona habilitada disposarà de fons a través de compte en
metàl·lic o de compte bancari restringit. Les disposicions de fons de les bestretes
constituïdes amb comptes restringits s’efectuaran per mitjà de transferències bancàries
autoritzades amb la seva signatura.
En cap cas, es podran destinar fons a finalitats diferents d’aquelles per a les quals es
lliuraren.
8. Compte corrent de l’habilitat/ada. La tresoreria comarcal disposarà l’obertura dels
comptes corrents restringits amb la denominació de “compte de bestretes de caixa
fixa-nom del servei gestor de la bestreta”. Cada compte tindrà tres titulars que seran:
l’habilitat/ada, la tresorera i la interventora. Per a la disposició de fons caldrà la
signatura mancomunada i conjunta de dos dels titulars, un dels quals haurà de ser
necessàriament l’habilitat/ada de la bestreta de caixa fixa.
9. Funcions de la persona habilitada.
a) Realitzar els pagaments.
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5. Competència per a l’aprovació. Les ordres de pagament de reposició de fons
s’expediran per resolució de la gerent, i s’aplicaran al pressupost vigent, una vegada
sol·licitada, i fiscalitzada per la intervenció.

b) Verificar que els comprovants facilitats per a justificar els pagaments i les despeses,
i que vagin adjunts a l’ordre de pagament de l’autoritat competent, siguin autèntics i
originals.
c) Identificar la personalitat dels perceptors.
d) Custodiar els fons que l’hi hagin confiat.
e) Practicar els arqueigs corresponents i les conciliacions bancàries que procedeixin.
f) Retre els comptes que correspongui d’acord amb el procediment i els terminis
establerts.
g) Facilitar els estats de situació de tresoreria la primera setmana de cada mes.
10.

Requisits del compte.

a) No podrà tenir saldo negatiu, de la qual cosa en serà responsable, personalment,
l’habilitat/ada si lliurés documents de pagament per damunt del saldo disponible, o el
banc si els atengués.
b) No podran percebre cap ingrés, excepte els que faci el mateix Consell Comarcal del
Baix Ebre
11. Requisits dels justificants.
a) Les factures originals hauran de tenir aquests requisits:
− Número de la factura del proveïdor i data d’expedició.
− Nom i cognoms, raó social del proveïdor, DNI o NIF.
− Descripció de l’operació (objectes adquirits, classe o producte, unitats i preu unitari i
total).
b) No s’acceptaran pressupostos, notes de lliurament, o factures proforma.

La persona habilitada haurà de justificar l’expedició de les bestretes de caixa fixa dins
dels deu dies següents a l’acabament del trimestre natural, llevat del darrer trimestre
de l’any, que caldrà justificar abans del 10 de desembre. Excepcionalment es podrà
ampliar aquest termini fins al 31 de desembre per a possibles pagaments
corresponents als darrers dies d’aquest mes. Aquesta justificació la fiscalitzarà
Intervenció, i, si s’hi observés alguna anomalia, caldria comunicar-la a la persona
habilitada perquè en el termini de 15 dies esmeni o al·legui allò que cregui adient. A la
vista d’aquest fet, l’interventor/a n’informarà a l’òrgan que hagi ordenat l’expedició del
pagament.
13. Responsabilitat
D’acord amb allò que disposen els articles 78 i 177.1.d) de la Llei 47/2003,
constitueixen infraccions que donen lloc a responsabilitat patrimonial de l’habilitat/ada.
14. Constitució de les bestretes. La constitució de les bestretes es farà mitjançant
resolució de gerència on s'indicaran els/les habilitats/ades per a la percepció de
bestretes de caixa fixa i les quanties que es determinen.
15. Els fons destinats al pagament de bestretes de caixa fixa s'ingressaran en el
compte corrent restringit corresponent a cada habilitat/ada. Aquests comptes figuraran
en l'Estat de Tresoreria del Consell, i el seu control s'efectuarà de la forma següent:
a)Trimestralment, i com a mínim abans del 10 de desembre, l’habilitat/ada presentarà
a la Intervenció la rendició de comptes de la despesa feta fins a cada ú dels trimestres
naturals amb un estat de situació del compte corrent de bestreta de caixa fixa, on
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12. Justificació.

figuren el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments
realitzats i el saldo final.
S'acompanyaran també els extractes bancaris, i un estat de conciliació si existissin
discrepàncies entre el saldo bancari i el saldo del compte de bestretes de caixa fixa.
També es podrà disposar d’una bestreta de caixa fixa en metàl·lic per atendre petits
pagaments de funcionament ordinari de la Corporació.
16. Per a les bestretes de despeses socials o en compte bancari corresponent a unes
aplicacions determinades es farà una aportació inicial per la meitat de la consignació
total anual i les reposicions posteriors es faran en la mesura de que les necessitats de
tresoreria ho aconsellin, procedint-se a la reposició dels fons amb aplicació als
conceptes pressupostaris a què corresponguin les quantitats justificades i per l'import
d'aquestes, prèvia presentació dels justificants, i la seva aprovació per part de l'òrgan
competent.
Per a les despeses en metàl·lic, el seu import no podrà excedir de la quarta part de la
partida pressupostària a la qual seran aplicades les despeses.
La quantia de cada despesa satisfeta amb aquests fons no pot ser superior a 1.000,00
€.
17. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció
prèviament a la reposició dels fons; a aquest efecte, les factures i comprovants que
serviran com a justificants seran originals.
18. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu per mitjà de fons procedents de
bestretes de caixa fixa ha de ser la factura del proveïdor.

TERCER.- Modificar la plantilla de personal de la Corporació
On diu:
DESCRIPCIÓ

PLACE
S

GRUPTOTAL
SUBGRU VACANT
P
S

VACANT
S

VACANT
S

VACANT
S

TORN LL

P.I.

RESERVA

TERRITORI
Tècnic PECT - TP

1

A1

0

0

0

0
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19. En el cas de la utilització de la bestreta de caixa fixa per a petits pagaments en
metàl·lic, a mesura que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, un
cop realitzada la despesa, o mensualment si es tracta de petits pagaments originats
pel funcionament del servei, la persona encarregada de les bestretes retrà comptes
davant el tresorer, el qual els conformarà i traslladarà a Intervenció per a la seva
censura. Aquests comptes seran aprovats per la Gerència

Ha de dir:
DESCRIPCIÓ

PLACE
S

GRUPTOTAL
SUBGRU VACANT
P
S

VACANT
S

VACANT
S

VACANT
S

TORN LL

P.I.

RESERVA

TERRITORI
Tècnic PECT - TP

2

A1

0

0

0

0

QUART.- 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.
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Tortosa, 31 de maig de 2021
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

Expedient núm.: 709/2021

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 21/06/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

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 juny de 2021, 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 al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que
es disposa de nous ingressos comunicats sobre els totals previstos en algun concepte
del Pressupost corrent, 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 finançat amb càrrec a majors ingressos i a
romanent de tresoreria per a despeses generals
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre
el càlcul de l'Estabilitat Pressupostària.
Per la qual cosa, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del consell
comarcal adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats i romanent de tresoreria per a
despeses generals, d'acord al següent detall:
Pressupost de Despeses
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Descripció
pressupostària
ENSE
326
22798 Subministrament menjadors
TOTAL

Import
13.000,00
13.000,00

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació pressupostària
Descripció
ADMIN
920
62500 Mobiliari
SIS
231
22700 Neteja centres oberts SIS
TOTAL

Import
1.000,00
4.000,00
5.000,00

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

Concepte

Descripció

Import
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Francisco Javier Faura Sanmartin (2 de 2)
President
Data Signatura: 22/06/2021
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

45031 Addenda Dep. Ensenyament curs 2021/22
46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals
87000 Romanent de tresoreria
TOTAL

13.000,00
4.000,00
1.000,00
18.000,00

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
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Tortosa, 22 de juny de 2021
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

Expedient núm.: 877/2021

En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i 44
del Reial decret 500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de
la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2021, del Pressupost vigent
en la modalitat de generació de crèdits, d'acord al següent detall:
Alta/Suplement en Aplicacions de Despeses
Aplicació pressupostària
UBASP
231
13100
UBASP
231
22710
SAD
231
13100

Descripció
Personal temporal serveis socials
Programa Sostre 360
Personal temporal serv soc SAD
TOTAL

Import
12.474,51
235.812,89
4.734,75
253.022,15

Número: 2021-0195 Data: 30/07/2021

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 8/2021, del
Pressupost en vigor, en la modalitat de Generació de crèdit, en el qual consta l'informe
favorable de la Intervenció

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els
següents:
Suplement en Concepte d'Ingressos
Concepte
Descripció
45002 Contracte programa serveis socials
TOTAL

Import
253.022,15
253.022,15

JUSTIFICACIÓ
En data 29/7/2021 el Departament de Drets Socials proposa signar la IV Addenda Covid
amb els següents objectius:
- Mesura 45.12. Serveis d’atenció domiciliària (SAD) per atendre nous casos generats per la
COVID-19 : 4.734,75 €
-Mesura 45.14. Reforç dels serveis bàsics d’atenció social (SBAS) 12.474,51 €
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Francisco Javier Faura Sanmartin (1 de 1)
President
Data Signatura: 30/07/2021
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

-Mesura 45.15. Projecte Sostre 360º: intervenció integral i comunitària d’atenció social a
joves en situació de vulnerabilitat al carrer: 235.812,89 €
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri.

Número: 2021-0195 Data: 30/07/2021
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RESOLUCIONS PRESIDENCIA

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Expedient núm.: 925/2021
Rosa Maria Solé Arrufat, secretària accidental del Consell Comarcal del baix Ebre

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 28/09/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

CERTIFICO: Que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió ordinària que
ha tingut lloc el dia 24 de setembre de 2021, ha adoptat els següents acords
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats,
quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb
normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la present
proposta de resolució.
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Per tot l’exposat, desprès de conèixer el dictamen de la comissió informativa comarcal
de Governació, i amb unanimitat dels 23 membre presents, el Ple del consell comarcal
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec a nous
ingressos comunicats, d'acord amb el següent resum per capítols:
a) Modificació del pressupost de la Corporació
Crèdit extraordinari
Aplicació
Descripció
pressupostària
GOV
925 48901 Subvenció colla gegantera de Tortosa
GOV
925 48902 Premis concursos taula salut mental
CIDTBE
432 22606 Congrés turisme audiovisual TerresLab
TOTAL

Import
1.500,00
300,00
800,00
2.600,00

Suplement de crèdit
Aplicació
pressupostària
SOC
241 14300
SOC
241 16006
ADMIN
920 48906

Descripció
Personal pràctiques garantia juvenil
Seguretat social garantia juvenil
Aportació entitats municipalistes
TOTAL

Import
17.087,47
5.391,08
600,00
23.078,55
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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.

Transferències en augment
Aplicació
pressupostària
ENSE
326
46201
ENSE
326
46202
ENSE
326
46203
ENSE
326
46204
ENSE
326
46205
ENSE
326
46206

Descripció
Subv. Escola de música l'Ametlla
Subv. Escola de música Deltebre
Subv. Escola de música Paüls
Subv. Escola de música el Perelló
Subv. Escola de música Tortosa
Subv. Escola de música EMD de Jesús
TOTAL

Import
4.250,00
3.250,00
2.900,00
3.650,00
4.400,00
3.550,00
22.000,00

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb nous ingressos comunicats sobre els totals
previstos en alguns conceptes del Pressupost corrent i el romanent de tresoreria per a
despeses generals, en els següents termes:
Majors ingressos
Concepte
Descripció
45056
SOC. Programa garantia juvenil
87000
Romanent de tresoreria despeses grals
TOTAL

Import
22.478,55
3.200,00
25.678,55

Transferències en disminució
Import
22.000,00
22.000,00

b) Modificació del pressupost de Baix Ebre Innova, SL
Crèdit extraordinari
Aplicació
pressupostària
VIVER
433 20200
VIVER
433 21200

Descripció
Arrendament instal·lacions
Manteniment edifici
TOTAL

Import
10.890,00
5.345,20
16.235,20

Suplement de crèdit
Aplicació

Descripció

Import
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Aplicació
Descripció
pressupostària
ENSE
326 46200 Ajuntaments, subvencions música
TOTAL

pressupostària
VIVER
433 20300
VIVER
433 22100
VIVER
433 22101
VIVER
433 22606
VIVER
433 22706
VIVER
433 22799
VIVER
433 35900

Arrendament maquinària
Energia elèctrica
Aigua
Cursos FOAP
Treballs tècnics professorat cursos
Altres treballs
Serveis bancaris
TOTAL

2.700,00
3.000,00
600,00
28.200,00
76.347,40
6.250,00
950,00
118.047,40

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb nous ingressos comunicats sobre els totals
previstos en alguns conceptes del Pressupost corrent

Concepte
Descripció
45082
Subv. Dep de Treball
46503
Encàrrec gestió CC
TOTAL

Import
127.812,60
6.470,00
134.282,60

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.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per 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 2021
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
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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.

N. Expedient

10a modificació de crèdits al pressupost de 2021

Assumpte

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 16/11/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

1086/2021

CERTIFICO: Que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 29 d’octubre de
2021, ha adoptat els acords que seguidament i de forma literal es transcriuen:
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos comunicats,
quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos venen efectuant-se amb
normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la present
proposta de resolució.
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Realitzada la tramitació legalment establerta, vist l'Informe de Secretaria, i el dictamen
de la Comissió Informativa Comarcal de Governació es sotmet l’assumpte a votació
ordinària i per unanimitat dels membres presents adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb càrrec a nous ingressos comunicats a més transferència entre
aplicacions, d'acord amb el següent resum per capítols:
Crèdit extraordinari
Aplicació pressupostària
ADMIN
920 35900
ENDEU
11
31100
SOC
241 13113
SOC
241 16013
SOC
241 22620

Descripció
Serveis bancaris
Despeses formalització operacions
Personal programa 30 PLUS 2021
Seguretat social programa 30 PLUS 2021
Despeses programa 30 PLUS 2021
TOTAL

Import
500,00
2.700,00
1.894,46
620,43
300,00
6.014,89

Suplement de crèdit
Aplicació
pressupostària
ADMIN
920 48906

Aportació entitats municipalistes

SOC

241

13101

Personal Baix Ebre Avant

SOC

241

16001

Seguretat social Baix Ebre Avant

Descripció

Import
500,00
43.432,3
7
13.899,6
6
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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.

SOC

241

44000

Personal Baix Ebre Innova adscrit a Baix Ebre Avant
TOTAL

28.472,5
1
86.304,5
4

Transferències en augment
Aplicació pressupostària
TRANS

231

Descripció

21400 Manteniment vehicle serveis socials
TOTAL

Import
15.000,00
15.000,00

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb nous ingressos comunicats sobre els totals previstos en
alguns conceptes del Pressupost corrent i el romanent de tresoreria per a despeses generals,
en els següents termes:
Majors ingressos
Concepte
45051
45059
87000

Descripció
SOC. Programa 7 comarques
SOC Programa 30 plus
Romanent de tresoreria despeses grals
TOTAL

Import
77.224,09
2.814,89
12.280,45
92.319,43

Transferències en disminució

TRANS

231

13100

Descripció
Personal temporal serveis socials
TOTAL

Import
15.000,00
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 insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de
verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.

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

Expedient núm.: 1195/2021

Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 14/12/2021
HASH: 0b0be5ef65aa95d551e36b892fe1a4fe

CERTIFICO: Que el Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 26 de novembre de 2021, ha
adoptat els acords que seguidament i de forma literal es transcriuen:
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels
quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i
atès que es disposa de nous ingressos comunicats, quedant acreditat que la resta dels
ingressos previstos venen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la Memòria
que acompanya a la present proposta de resolució.
Considerant que es va emetre Memòria de Presidència en la qual s'especificaven la modalitat
de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la
proposta de Presidència i es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul l'Estabilitat
Pressupostària.

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb
càrrec a nous ingressos comunicats a més transferència entre aplicacions, d'acord amb el
següent resum per capítols:
Crèdit extraordinari
Aplicació pressupostària
RESIDU
1621 46200
RESIDU
1621 46201
RESIDU
1621 46202
RESIDU
1621 46203
RESIDU
1621 46204
RESIDU
1621 46205
RESIDU
1621 46206
RESIDU
1621 46207
RESIDU
1621 46208
RESIDU
1621 46209
RESIDU
1621 46210
RESIDU
1621 46211
RESIDU
1621 46212
RESIDU
1621 46213
SOC
241 22620

Descripció
Liquidació REBÉ Aj. d'ALDOVER
Liquidació REBÉ Aj. d'ALFARA DE CARLES
Liquidació REBÉ Aj. de BENIFALLET
Liquidació REBÉ Aj. de CAMARLES
Liquidació REBÉ Aj. de DELTEBRE
Liquidació REBÉ Aj. de L'ALDEA
Liquidació REBÉ Aj. de L'AMETLLA DE MAR
Liquidació REBÉ Aj. de L'AMPOLLA
Liquidació REBÉ Aj. de PAÜLS
Liquidació REBÉ Aj. de ROQUETES
Liquidació REBÉ Aj. de TIVENYS
Liquidació REBÉ Aj. de TORTOSA
Liquidació REBÉ Aj. de XERTA
Liquidació REBÉ Aj. del PERELLO
Despeses programa 30 plus 2021
TOTAL
Suplement de crèdit

Import
1.403,13
792,33
1.826,73
11.816,36
44.883,10
11.585,34
29.073,57
20.420,43
1.009,78
17.326,25
2.560,25
62.591,39
2.372,88
11.139,75
25.000,00
243.801,29
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Vist l’exposat, el Ple del Consell, després de conèixer el dictamen de la comissió informativa de
Governació, sotmet l’assumpte a votació ordinària i per unanimitat dels membres presents
adopta els següents ACORDS:

Aplicació pressupostària
ARXI
3321
22609 Activitats Arxiu
TOTAL

Descripció

Import
2.200,00
2.200,00

Transferències en augment
Aplicació pressupostària
GOV
491 11000
HABIT
150 13000
JOVE
337 13000
CONSU
493 13000
ARXI
3321 13100
HABIT
150 16000
JOVE
337 16000
CIDTBE
432 21300
TERRI
150 21600
SAD
231 22104
CIDTBE
432 22200
SIS
231 23120
UBASP
231 48006
VERDA
432 62301

Descripció
Retribucions personal eventual
Personal fix borsa habitatge
Personal fix joventut
Personal fix consum
Personal temporal Arxiu Històric
Seguretat social borsa habitatge
Seguretat social personal joventut
Manteniment Ebreterra
Manteniment programa informàtic territori
Vestuari serveis socials
Comunicacions telefòniques Ebreterra
Desplaçaments personal SIS
Aportació Marató TV3 2021
Compra maquinaria via verda
TOTAL

Import
100,00
525,00
780,00
10,00
100,00
100,00
350,00
10.000,00
1.600,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00
1.500,00
3.000,00
29.065,00

2n. FINANÇAMENT

Concepte
34904
45059
46703

Descripció
Preu públic utilització fons notarials
SOC. Programa 30 Plus

Import
2.200,00
25.000,00

Liquidació Consorci REBÉ
TOTAL

218.801,29
246.001,29

Transferències en disminució
TRANSFERÈNCIES EN DISMINUCIÓ
Aplicació pressupostària
Descripció
UBASP
231
48000
Projecte solidaritat
GRAL
929
50000
Fons de contingència
TOTAL

Import
1.000,00
28.065,00
29.065,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b),
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè
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Aquesta modificació es finança amb nous ingressos comunicats sobre els totals previstos en
alguns conceptes del Pressupost corrent i el romanent de tresoreria per a despeses generals,
en els següents termes:
Majors ingressos

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de
verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d'un termini d'un mes per 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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