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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 16/2019, relatiu al Consell Comarcal del Baix
Ebre, exercici 2016
Barcelona, 30 d’octubre de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 16/2019, relatiu al Consell
Comarcal del Baix Ebre, exercici 2016, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 25 de setembre del 2019.
El treball és una fiscalització financera limitada del Consell Comarcal i ha tingut per objecte
la revisió de la liquidació del pressupost i del compliment de la legislació aplicable en els
àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions de personal i de la contractació administrativa en l’exercici 2016.
El pressupost inicial del Consell Comarcal preveia uns ingressos i unes despeses de
10.682.573 € i durant l’exercici es van aprovar modificacions de crèdit per 1.372.242 €. Per
tant, el pressupost definitiu va ser de 12.054.815 €.
Les observacions més significatives del treball de fiscalització, recollides en l’apartat 3.1
de l’informe, es resumeixen a continuació:
• Durant l’exercici 2016 la Intervenció del Consell Comarcal no va efectuar cap informe de
control financer de la societat mercantil de participació íntegrament municipal, Baix Ebre
Innova, SL, ni dels consorcis que té adscrits el Consell Comarcal.
• El Consell Comarcal no va publicar en el portal de transparència les declaracions anuals
sobre activitats i béns patrimonials presentades pels seus representants corresponents
a la legislatura que començà el 2015.
• En la incorporació del romanent, l’informe d’Intervenció va concloure que s’incomplia
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i s’instava a efectuar el pertinent Pla economicofinancer i a informar-ne la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, tal com preveu la normativa. Tot i que el president del Consell Comarcal va resoldre
elaborar i aprovar l’esmentat pla, aquest no es va elaborar ni se’n va informar la Direcció
General.
• Manca la publicació de l’aprovació d’una de les modificacions de crèdit, que inclou un
crèdit extraordinari de 715.582 € i un suplement de crèdit de 58.186 €.
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• En la fiscalització dels préstecs i pòlisses contractats, s’ha observat que el Consell
Comarcal va comptabilitzar en el Balanç les pòlisses de crèdit pel seu valor disponible,
1.700.000 €, en lloc del valor disposat, 596.852 €, fet que suposa una sobrevaloració
d’1.103.148 € tant de la Tresoreria com dels Deutes amb entitats de crèdit a curt termini.
• Al Balanç no hi ha registrada la participació minoritària que el Consell Comarcal té en la
societat Parc Eòlic Baix Ebre, SA. La Memòria tampoc no recull aquesta informació ni la
participació del Consell Comarcal en la societat Gestió de Serveis Sanitaris, SA.
• La Relació de llocs de treball del Consell Comarcal no es va publicar i no inclou el
complement específic per a cada lloc de treball, en contra del que disposa la normativa.
• Els imports comptabilitzats dins els incentius al rendiment s’haurien d’haver comptabilitzat dins les retribucions al personal, atès que es perceben de forma periòdica i
estan relacionats amb les característiques del lloc de treball.
• En la fiscalització de la contractació administrativa, en dos dels contractes fiscalitzats
s’han observat incidències relacionades amb la valoració de les ofertes i amb les
puntuacions atorgades.
En un altre dels contractes analitzats, licitat com a contracte de gestió de serveis, s’ha
observat que l’adjudicatari no gestionava el servei al seu propi risc i ventura, atès que
era el Consell qui assumia en la pràctica els costos del servei.
L’informe inclou unes recomanacions que, a criteri de la Sindicatura de Comptes, contribuirien a resoldre les deficiències observades i a millorar la gestió del Consell Comarcal.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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