
• 
r, 
r 
r 
r 
r 
e 
e 
('. 
( 
( 

( 

( 

( 

( 

1 
(. 
( 

( 

(. 

PRESSUPOST 

2011 

B 
ECOLOGIA 

N 

Agencia 
d'Ecologia Urbana 
de Barcelona 



. BOPB Butlletí Oficial de· la Provincia de Barcelona • Diputa·ció 
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Dimecres, 29 de desembre de 2010 

ALTRES ENTITATS 

Agencia d'Ecologla Urbana de Barcelona 

ANUNCI 

L'Assemblea General de !'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2010 va 
acordar l'aprovació inicial del Pressupost i Plantilla de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona pera l'exercici 2011. 

La publicació del corresponent anunci va sortir al BOP el dia 17 de novembre de 2010, número de registre 
022010032564. 

Havent transcorregut el preceptlu temiini de 15 dies habils sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat 
amb l'esmentat acord adopta_t, es té per aprovat definitivament a tots els efectes. 

En compliment del tercer apartat de l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;;, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es procedeix a ta publicació del resum del Piessupost aprovat 
per capítols i de la Plantilla pressupostaria. 

ESTAT D'INGRESSOS 2011 

Caeltol Partida Conceete lmeort en EUR Distribució % 
364 Bens produ'its en establíment de l'entltat 683.506,01 39,39% 
36482 Vendes de serveis 683.500,00 39,39% 
399 Altres ingressos diversos 6,01 0,00% 

Total Gaeítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 683.506,01 39,39% 
420 Altres transferéncies de l'Estat 520.073,20 29,97% 
450 Altres transferéncies de la Generalitat 12,02 0,00% 
461 Subvencions de Diputacions 128.000,00 7,38% 
462 Subvencions d'Ajuntaments 170.467,50 9,82% 
464 Subvencions d'Arees Metropolitanes 177.760,00 10,24% 
467 Subvencions de consorcis o 0,00% 
480 Transf.conrents de famllies i inst.sense anim de lucre o 0,00% 
497 Transf.corrents de la Comunitat EuroQea 54.956,25 3,17% 

Total Ca1;11tol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.051 .268¡97 60,58% 
520 lnteressos diposits 601,01 0,03% 

Total Ca12ltol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 601,01 0,03% 
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 1. 735.375, 99 100,00% 

720 Transferéncies de capital de l'Estat o 0,00% 
750 Transferéncies de capital de CCAA o 0,00% 
761 Transferéncies de capital de Diputacions o 0,00% 
762 Transferéncies de capital d'Ajuntaments o 0,00% 

• 764 Transferéncies de ca1;1ital d'Arees metro1;1litanes o 0,00% 
Total Capítol 7 OPERACIONS DE CAPITAL o 0,00% 

1 .¡ -

TOTAL ESTAT D'INGRESSóS 2011 1.735.375 99 100 00% 

ESTAT DE DESPESES 2011 

Caeltol Partida Concepte lmport en euros Distribució % 
o 

94.491,53 101 Retribucions basiques personal dlrectiu 5,62% 
120 Retribucions basiques funcionaris A 1 16.787,91 1,00% 
121 Retribucions complemantaries funcionaris A 1 38.688,08 2,30% 
130 Retribucions basiques personal laboral fix 824.771 ,00 49,03% 
131 Retribucions basiques personal laboral temporal 45.923,04 2,73% 
153 Retribucions complementarles personal laboral '0,00 0,00% 
160 Quotes socials 294.484,30 17,51 % 
162 Despeses socials personal - Formació 3.469,59 0,21% 
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Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona 

Dimecres, 29 de desembre de 2010 

Caertol Partida Conceete lmeort en euros 
i"otal Ca2ltol 1 1 DESPESES DE PERSONAL 1 

1.318.615,45 
202 Arrendament d'edificis 95.171 ,20 
203 Arrendament maquinaria, inst.i utillatge 0,00 
204 Arrendament material de transport 6,01 
206 Arrendament equips processos inforrn. 5.888,46 
212 Manteniment edificis 5.700,00 
216 Ma·nteniment equips d'inforrnació 4.000,00 
220 Material d'oficina no inventariable 25.130,36 
221 Subministraments 0,00 
222 Comunicacions 13.300,00 
223 Transports 601,01 
226 Despeses diverses 6.750,00 
227 Treballs d'altres empreses 135.171,62 
230 Dietes 5.010,12 
231 Locomoció 31.050,61 
233 Altres indemnitzacions 6,01 
240 DesQeses d'edició I dlstribucló 1.000,00 

Total Ca12rtol 2 DESPESES EN BENS I SERVEIS 328.785,40 
358 lnteressos d'arrendament financer 668,93 
359 Altres des¡::,eses financeres 300,51 

Total Ca¡::,llol 3 DESPESES FINANCERES 969,44 
452 Transferencies a fundacions CCAA. 6.010,12 
453 Transferencles a altres entitats CCAA. 0,00 
481 Begues i ajuts estudis investigació 27.633,91 

Total CaQltol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 33.644,03 
TOTAL DESPESES CORRENTS 1.682.014,32 

623 lnversions en maquinaria i utillatge 6,01 
625 lnversions en mobiliari 3.005,06 
626 lnversions en equips d'inforrnació 28.330,36 
641 Aplicacions inforrnatiques 22.020,24 
648 Quotes netes ¡::,er o¡::,eracions arrendament financer o,oo 

Total Caertol 6 INVERSIONS 53.361,67 
TOTAL ESTAT DE DESPESES 2011 1.735.375,99 

Barcelona, 29 d'octúbre de 201 O 
La secretaria delegada, Míriam Cabruja i Escobedo 

https://bop.diba.cat • bop@diba.cat • DL: B-41698-2002 
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PROPOSTA DEL PRESIDENTA L'ASSEMBLEA GENERAL DE 
L'AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

Vist el projecte de Pressupost per a l'any 2011 d'acord amb l'article 168 del 
Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, confeccionat per aquesta 
Presidéncia de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona. 

Vist l'informe de la lntervenció delegada. 

Ates que les consignacions en l'estat de despeses són les necessaries peral 
comptiment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que 
l'Agencia té encomanada. 

Ates que l'estat d'ingressos s'ha realitzat en ordre a les previsions de 
transferencies d'ingressos consignades per al finan9ament de l'Agencia en els 
pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de 
l'Entitat Metropolitana deis Serveis Hidraulics i del Tractament de Residus, així 
com per les aportacions per activitats i serveis que preveu realitzar. 

Ates que les Bases d'Execució del Pressupost són les més prudents i 
adequades per a una bona gestió del Pressupost. 

Ates que el Pressupost no conté déficit inicial. 

Ates que la Plantilla del personal funcionari, laboral i eventual s'ha confeccionat 
seguint els principis de racionalitat, economía i eficiencia, i s'ha establert 
d'acord amb l'ordenació general de l'economia. 

Ates que s'han incorporat a l'expedient de tramitació del Pressupost tots 
aquells documents determinats en l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 

Aquesta Presidencia propasa a l'Assemblea General de l'Agéncia d'Ecologia 
Urbana de Barcelona, l'adopció deis següents: 
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B ~11,~:gla Urbon• ECQLQGIA de Barcelona 
N 

ACORDS 

APROVAR el Pressupost de /'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona pera l 'exercici 
2011. 

APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost pera l'exercici 2011 . 

APROVAR la plantilla pressupostaria pera l'any 2011 de /'Agencia d'Ecologia Urbana 
de Barcelona, comprensiva deis /loes de treba/1 reservats a funcionaris, personal 
laboral i personal eventual, de conformitat amb alió previst a l'article 90. 1 de la Llei 
711985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local. 

EXPOSAR al públic, per un termini de quinze dies habils, el Pressupost aprovat, 
segons disposa l'article 169. 1 del Reía/ Decret Legislatiu 212004, de 5 de man;, pe/ 
qua/ s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i TENIR-LO 
PER DEF/NITIVAMENT APROVAT si durant l'esmentat termini no s'haguessin 
presentat reclamacions. 

TRAMETRE copia del Pressupost aprovat i de la Plantilla aprovada a la Generalitat de 
Catalunya i a /'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del Reía/ Decret 
Legislatiu 212004, de 5 de man;, pe/ qua! s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i l'article 283.4 del Decret Legislatiu 212003 de 28 d'abril pe/ qua/ 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Régim Local de Cataltmya. 

PUBLICAR íntegrament en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, una vegada 
elevat a definitiu el e ent acord, el resum del Pressupost aprovat per capítols i la 
Plantilla pressu o ria. 

Barcelona, a 5 d'octubre de 2010 

DILIGENCIA: 

L'Assemblea General, en data 28 d'octubre de 2010 ha APROVAT la precedent 
proposta d'acord. 
Ho certifico. La Secretaria Delegada. 

Míriam Cabruja i Escobedo 
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RELACIÓ D'OBJECTIUS A ASSOLIR 

Els objectius base que l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'ha marcat peral proper exercici 2011 
es basen en aquells que venen definits en els seus Estatuts i que s'adrec;a a les següents finalitats: 

• La realització d'activitats d'assessorament en el diagnóstic i la planificació urbana, la recerca, la formació, 
la promoció i la divulgació de les funcions deis sistemes urbans en el procés cap a la sostenibilitat. 

• La formulació d'instruments de caracter técnic, económic, legal, d'informació, etc. , que ajudin a repensar 
les ciutats i el seu entorn en clau de sostenibilitat. En aquest sentit l'Agéncia incloura l'Ecologia Urbana 
com a disciplina d'analisi i planificació urbanes i desenvolupara models i indicadors urbans per a ciutats 
més sostenibles, així com eines peral diagnóstic i el seguiment deis models de gestió urbans 

• Desenvolupar recerca aplicada que permeti esbrinar determinades regularitats del funcionament deis 
sistemes urbans que ajudin a augmentar la capacitat d'anticipació de les ciutats front a les incertituds que 
l'entorn projecta a causa de !'impacta actual que al seu torn, els assentaments urbans projecten sobre ell. 
Els aspectes urbanístics i ambientals, els económics i els socials constituiran el centre de la recerca. 

• Promoure la convergéncia d'iniciatives universitaries, de la empresa privada i de l'administració per al 
desenvolupament deis assentaments urbans en clau de sostenibilitat i millora de la qualitat de vida. 
Impulsara els compromisos de col·laboració entre tots ells. L'Agéncia, no obstant, és un órgan de 
cooperació que dona servei a les administracions que en formen part, tot fomentant la col·laboració entre 
les mateixes. 

• Promoure accions conduents al desplegament d'estratégies de desenvolupament urba basades més en 
la informació i el coneixement i menys en el consum de recursos. 

• Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la sostenibilitat que impulsa la 
Diputació de Barcelona. 

• Recalzar i donar assisténcia de forma específica als processos de planificació i desenvolupament 
sostenible en arees de característiques geografiques, territorials i socioeconómiqes diferenciades deis 
municipis i comarques de Barcelona. 

• Propasar i redactar Programes de Gestió, en especial els relacionats amb els vectors ambientals. 

• Promoure el intercanvi d'experiéncies sobre el funcionament de diferents models de gestió urbans 
mitjanc;ant la realització de programes formatius, publicacions, congressos, exposicions, etc. 

• Potenciar entre els municipis que estan en l'ambit de les administracions consorciades el model de ciutat 
mediterrania, compacta i diversa en portadors d'informació, que fonamenta la seva estrategia competitiva 
en la informació, el coneixement i la qualitat, com un deis models de ciutat més sostenible. Projectara 
internacionalment l'esmentat model, així com entre la ciutadania. 

• Ser un centre d'assessorament, i mediació en aquells aspectes relacionats amb el funcionament de la 
ciutat, en especial en els aspectes mediambientals. De manera complementaria pretén ser una entitat 
que impulsi la participació i el dialeg entre els actors urbans en els processos lligats, entre altres, a les 
Agencies locals 21 . 

• Ser un centre de referencia europeu com a subministrador d'informació urbana i com a punt d'intercanvi 
d'experiéncies de transformació de la ciutat. En aquest sentit l'Agéncia podría recalzar els treballs del 
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Fórum de les Cultures en l'ambit dedicat a la "ciutat sostenible" i els dedicats a l'intercanvi d'experiéncies 
de la xarxa europea de ciutats que caminen cap a la sostenibilitat, en especial les que es promoguin en el 
sí de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya. 

• Difondre i contribuir a la difusió deis treballs i investigacions desenvolupats per ella mateixa o els d'altres 
que s'emmarquin en les finalitats del Consorci. 

ACTUACIONS A REALITZAR 

Els projectes que s'han de desenvolupar en aquest exercici 2011 són els següents: 

• 1.- Transports de Barcelona Addendes 1,2,3,4 

El Projecte inclou les següents actuacions en relació a la nova xarxa de bus a Barcelona: 

1. Participació de la ma de la Direcció General del Gabinet de la Presidéncia de TB en el disseny del procés 
de comunicació i participació pera la implantació del nou model de Xarxa de bus. 

2. Estudi deis nous intercanviadors. Estudi del disseny de les parades d'intersecció 
intercanviadors, amb criteris de maxima eficiencia. 

deis nous 

3. Elaboració del balan9 energétic del model de xarxa de bus en relació a la xarxa actual, tenint en compte 
els nous itineraris així com la utilització de nous combustibles i sistemes de tracció més eficients 
energéticament. 

4. Estudi de l'efectivitat del paquet de diferents mesures de prioritat per als busos. Quantificació (temps, 
velocitat...) de diferents mesures. lnclou també una recerca a nivell internacional d'experiéncies 
aplicables a Barcelona en relació a mesures que representin un guany en la millora de la velocitat 
comercial del servei i que han estat proposades en la "Nova xarxa" 

• 2.- Eixo Atlántico - POL 

L'objectiu és la definició d'un Panel! d'indicadors per al seguiment del Pla d'Ordenació del litoral (POL) 
El POL planteja una série d'objectius en relació a l'ordenació i protecció del litoral gallee, incloent els diferents 
ambits sectorials que !'afecten. L'objectiu d'aquesta col·laboració és l'elaboració d'un sistema d'indicadors que 
permetin quantificar i mapificar l'ajust de les diferents intervencions a un model de desenvolupament més 
sostenible. Es definiran els indicadors, la seva metodología de calcul i la seva comparació amb valors 
estandard que s'establiran. 
Amb els instruments d'ordenació del territori i els de protecció, gestió i ordenació del paisatge posats en 
marxa per la Xunta de Galícia, com són les Directrius d'ordenació del territori (DOT), el Pla d'ordenació del 
litoral (POL) i els Catalegs i Directrius del paisatge, es pretén aconseguir un model d'ocupació i ús del territori 
que ens permeti utilitzar coherencia el terme de sostenibilitat, entesa no només com la planificació del territori 
sinó també com a participació social i governan9a activa i integral. 
Aquest model de governan9a i participació, porta implícit realitzar un constant seguiment del compliment deis 
objectius d'aquests instruments i, en definitiva, de l'evolució de l'estat de les variables i elements que es 
consideren estratégics per conéixer si ens anem aproximant a la maxima eficiencia i eficacia de l'ocupació i 
ús del territori , en el seu sentit més ampli . Per a aquest seguiment-gestió dinamica, resulta imprescindible 
arribar a modelitzar la realitat de base, sota la perspectiva deis objectius d'aquests instruments, a través d'un 
sistema d'indicadors el més objectiu possible considerant les possibilitats de recollida i tractament de la 
informació. 
Entre aquests instruments, el POL i els Catalegs i Directrius del paisatge del litoral, són els que presenten una 
escala de treball de majar detall i, per tant, un majar esfor9 en la concreció d'informació i definició del model, 
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a més que ja integrarien les determinacions de les DOT. És per aixó que es tria per a una primera fase, la 
definició d'un sistema d'indicadors peral seguiment del model proposat en el territori litoral. 

• 3.- Subvenció Ministeri Medi Ambient 

L'objectiu d'aquesta col·laboració és el desenvolupament per part de l'Agéncia de continguts i instruments de 
suport de l'estrategia espanyola de Medi Ambient Urba, en concret els següents: 

1. Manteniment i actualització de nous continguts al Portal de Coneixement www.ecourbano.es, aixi com la 
revisió deis ja implementats i la coordinació deis diferents experts que contribueixen en aquest portal. El 
Portal és un deis instruments peral desenvolupament de l'Estratégia Espanyola de Medi Ambient Urba i 
l'aplicació a Espanya de l'Estratégia Europea de Medi Ambient Urbá 

2. Desenvolupament d'una plataforma de formació on line, integrada al Portal de coneixement 
Ecourbano.es. Aquesta plataforma dóna resposta a un deis objectius plantejats en l'Estratégia de Medi 
Ambient Urba, com és el desenvolupament d'un programa de formació que impulsi el nou enfocament 
conceptual i organitzatiu en l'administració local, les institucions i la societat civil. 

3. Redacció d'un nou ambit a incorporar a l'Estratégia de medi ambient urba, que fara referencia a la 
Sostenibilitat económica i la sostenibilitat social, d'acord amb els principis exposats en la propia 
Estrategia i la resta d'ambits ja desenvolupats. 

4. En el marc de l'Estrategia Espanyola de Sostenibilitat Urbana i Local, es redactara l'apartat de Directrius 
generals i mesures concretes en l'ambit de les relacions entre el món rural i l'urbá 

5. Elaboració i realització d'un mapa sobre l'estat de contaminació lumínica a diferents ciutats d'Espanya. 
Previament es definiran els criteris per a la selecció: mida, densitat, disponibilitat de pla d'actuació o no, 
entre d'altres criteris 

6. Elaboració d'un Pla d'lndicadors que es concep com un sistema integral de suport per a la planificació 
urbana amb criteris de sostenibilitat 

7. Elaboració d'un estudi i una guia per a la implantació de la recollida selectiva de fracció organica deis 
residus urbans. 

• . 4.- Ecobarri a Leganés 

Leganés afronta un procés urbanitzador d'un important sector del municipi. L'objectiu és la definició i aplicació de 
criteris de sostenibilitat en l'actuació urbanística que es parametritzaran a partir d'una serie d'lndicadors de 
Sostenibilitat Urbana. Es definira un panel! instrumental de caracter tecnic, que estableixi els criteris, indicadors i 
condicionants en forma de directrius i parametres d'ordenació. 
La ciutat com a sistema, planteja cada vegada més, l'exigencia en la renovació de les seves estructures 
funcionals i deis seus teixits morfo tipológics, amb l'objectiu de construir un model de ciutat més sostenible i 
alhora, un model de ciutat del coneixement. El propósit final resideix en augmentar el grau d'organització del 
territori així com la seva potencialitat d'intercanvi i també, reduir el consum de recursos locals, és a dir, aconseguir 
la maxima eficiencia del sistema urbá 
Es propasa la determinació de criteris-guia peral disseny de la nova actuació urbanística des d'un punt de vista 
sistemic i perseguint una integració eficient i diversa amb el nucli consolidat de Leganés. El panel! guia 
s'estructura en set grans apartats, que són: la morfología urbana, l'espai públic i les variables de confort, la 
mobilitat i els serveis, la complexitat urbana, el metabolisme urba, el verd urba i la cohesió social. 
Els objectius ambientals i socials per al nou barri s'estructuren en quatre eixos fonamentals: la compacitat, la 
complexitat, l'eficiencia i l'estabilitat. 

Pressupost 2011 10 



r 
{ . 

( 

B 
ECOLOGIA 

N 

Agéncia 
d'Ecologia Urbanu 
de Barcelona 

• 5.- Vies basiques Vitoria 

Procés d'implementació del Pla de Mobilitat i Espai Públic de Vitoria-Gasteiz: Pla director de vies basiques 

El model de mobilitat i espai públic de Vitoria-Gasteiz té una de les seves peces fonamentals en la idea de les 
supermanc;:anes, nova cél·lula urbana que permet articular les condicions per a garantir la mobilitat en els 
diferents mitjans i alhora crear unes condicions optimes en relació a la qualitat urbana i de vida. Les 
supermanc;:anes estan delimitades per vies basiques que han de garantir la funcionalitat del model, ja que 
absorbeixen la majar part deis desplac;:aments a la ciutat, així com les entrades i sortides de la mateixa. El Pla de 
mobilitat i espai públic busca la optimització d'aquesta xarxa per millorar la velocitat de circulació i minimitzar els 
temps de desplac;:ament. Al mateix temps, té en consideració el que estableix Pla director d'aparcaments i en 
altres documents estratégics. 
Amb l'objectiu de garantir la implantació de les supermanc;:anes a Vitoria-Gasteiz s'aborda en aquest projecte 
l'elaboració d'un Pla Director de vies basiques. 

• 6.- Certificació d'urbanisme - Ministeri de la Vivenda 

El projecte té com a objectiu l'elaboració de les bases per a la creació i la posterior gestió d'una Certificació 
d'Urbanisme que incorpori criteris de sostenibilitat com a principal directriu. La proposta consisteix en definir els 
elements conceptuals, técnics, jurídics, economics, organitzatius i de difusió necessaris per la seva integració en 
la practica urbanística. 
Les certificacions en l'ambit de l'edificació, i més recentment de I' urbanisme, representen mecanismes a través 
deis quals poder aplicar-se criteris de sostenibilitat. En els últims anys s'ha generat una creixent iniciativa per 
regular les actuacions urbanes de manera que integrin en la seva definició les afeccions sobre el medi ambient. 
La certificació d'edificis orienta a dissenyadors sobre els condicionants constructius principalment vinculats amb el 
consum d'energia, generació de residus i les emissions associades en el cicle de vida. En el cas de las 
certificacions a escala de barrí es requereix, a més d'edificis eficients, una ordenació urbana que compleixi amb 
els requeriments de mobilitat sostenible, eficiencia del metabolisme, cohesió i habitabilitat urbana. 
Actualment existeixen certificacions d'edificació i d'urbanisme a nivell mundial. Tot i aixo, la gran majaría deis 
exemples existents fan referencia a la escala d'edifici sent escassos els que avaluen les actuacions urbanes. Els 
que ho fan no tenen com a referencia cap model urba, la qual cosa suposa que el sistema de condicionants i 
indicadors no incideixen de manera sistémica i coherent amb els reptes que presenta la sostenibilitat. 
Per tant, davant de la inexistencia d'un sistema que certifiqui les diferents actuacions urbanes i de la necessitat 
del mateix, es propasa desenvolupar una certificació propia en funció deis mecanismes legals que tenim a 
l'abast. 1, sobretot, del model urba que ens és propi: el model de ciutat mediterrania, compacta i complexa. 

• 7.-TMB - Tecnologies Ecológigues pel Transport Urba - Projecte CENIT/ ECOTRANS 

L'Agéncia d'Ecologia Urbana col-laborara amb Transports de Barcelona, S.A. pel desenvolupament del Projecte 
ECOTRANS. 

Tasques a desenvolupar: 

- Estudi de consums i emissions de la red d'autobusos de Barcelona. 
- Pla de millora de la velocitat comercial per la red d'autobusos: influencia del carril bus. 

• 8.- Projecte CENIT: "La Ciutat Eco-Tecnológica" (CETICA) 

Té per objecte establir quines són les pautes per crear un nou sistema constructiu que estigui adaptat als 
requeriments d'un model urba més sostenible i les necessitats d'una societat del coneixement. En concret, la 
participació de l'Agéncia en l'esmentat projecte consistiría en la definició de nous criteris a incorporar en la 
construcció d'edificis i analitzar, mitjanc;:ant models de simulació deis diferents vectors ambientals, l'adequació 
deis nous edificis a un model de desenvolupament més sostenible que préviament es definirá 
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S'encomana a l'Agencia la seva col·laboració en la realització deis treballs relatius al projecte europeu CAT-MED. 
L'objectiu del mateix és la prevenció deis riscos naturals en relació al canvi climatic mitjanc;:ant la convergencia de 
les estrategies i accions metropolitanes cap a una modificació profunda deis comportaments urbans. 

El detall d'aquest treballs és el següent: 

1. ldentificació deis indicadors comuns a les diferents ciutats participant per a un desenvolupament més 
sostenible 

1.1. Avaluació qualitativa 
1.2. ldentificació deis possibles indicadors, metodología de calcul i sistemes d'informació geografica 
1.3. Proposta d'indicadors i avaluació 
1.4. Validació del sistema transnacional d'indicadors 

2. Aplicació deis indicadors 
2.1. Processament de dades i calcul deis indicadors (primer pas) 
2.2. Avaluació i validació 
2.3. Processament de dades i calcul deis indicadors (segon pas) 
2.4. Síntesi metodológica i identificació de valors óptims 
2.5. Validació de resultats i valors óptims 

3. Calcul d'indicadors en una supermanc;:ana 

• 10.- MMA- SIMUR 

Analisis mitjanc;:ant l'aplicació del SIMUR de diversos sistemes de gestió de residus urbans que conviuen a 
Espanya. S'escolliran municipis o entitats locals voluntaries on es realitzara una analisi ambiental i económic 
detallat del seu esquema de gestió. A priori, es propasa realitzar, almenys, quatre agrupacions de casos: rural 
dispers, nucli mitja semi urba compacte i nucli mitja semi dispers amb urbanitzacions, i entorn urba dens. Per a 
cada grup escollit es propasa realitzar, com a mínim, cinc modelitzacions, incorporant esquemes de recollida i 
tractament diferents en cada agrupació. Es realitzara una comparativa i analisi deis resultats obtinguts. 

A partir d'aquests, es realitzara una compilació d'una base de dades amb els parametres necessaris per a 
l'avaluació ambiental de les principals tipologies de recollida i tractament existents a Espanya, una guia per a l'ús 
del SIMUR i criteris d'avaluació de conclusions i l'adaptació del programa a la realitat espanyola, incorporant la 
base de dades específica pel territori d'aplicació. 

• 11.-Ajuntament de Mataró- Pla local de prevenció de residus municipals. Campanya introductoria. 

Elaboració d'un Pla Local de Prevenció (PLP) pel municipi de Matará, que permetra definir les línies estrategiques 
de futur pera la prevenció de residus municipals. A més, es propasa realitzar una Campanya de conscienciació al 
finalitzar el Pla, amb l'objectiu de difondre el PLP i el concepte general de la prevenció. 

La prevenció de residus requereix una implicació maxima de tots els actors afectats: habitatges, empreses, 
comerc;:os, associacions, administracions, ... És necessari planificar, establir objectius i indicadors, i aplicar a mitja 
i llarg termini una estrategia que permeti aconseguir la participació i sensibilització deis diferents agents i els 
objectius plantejats de reducció. Aquesta estrategia es pot recollir en els Plans Locals de Prevenció de Residus. 
Un cap aprovat el Pla de Prevenció, es propasa realitzar un primera campanya de comunicació i sensibilització, 
amb un doble objectiu: 

- Explicar el Pla Local de Prevenció i les línies d'actuació que s'hi preveuen a tots els col·lectius implicats, 
difondre el seu contingut i implicar la ciutadania en la seva execució. 
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- Campanya general de sensibilització entorn a la prevenció de residus. Dóna el tret de sortida a l'inici de 
l'execució del Pla. Permet establir una imatge corporativa específica que s'incorporara a totes les actuacions que 
es desenvolupin. Inicia el procés de creació d'una consciencia col-lectiva que modifiqui la perspectiva actual i 
inclogui el concepte de prevenció coma eix fonamental de la gestió deis residus. 

• 12.-Ajuntament de Viladecans - Pla local de prevenció 

Elaboració d'un Pla Local de Prevenció (PLP} pel municipi de Viladecans, que permetra definir les línies 
estrategiques de futur per a la prevenció de residus municipals. 

La prevenció de residus requereix una implicació maxima de tots els actors afectats: habitatges, empreses, 
comen;os, associacions, administracions, ... És necessari planificar, establir objectius i indicadors, i aplicar a mitja 
i llarg termini una estrategia que permeti aconseguir la participació i sensibilització deis diferents agents i els 
objectius plantejats de reducció. Aquesta estratégia es pot recollir en els Plans Locals de Prevenció de Residus. 
El municipi ja ha realitzat nombrases actuacions de prevenció, especialment en l'ambit de la comunicació i 
promoció al ciutada d'habits i bones practiques per a la prevenció (repartiment bosses i carretons a comer9os; 
auto compostatge; web intercanvi; festes sostenibles; entre d'altres) a les quals es donara un marc de referencia i 
un pla de treball coordinat mitjan9ant aquest nou instrument de participació. 

• 13.- ARC - Assisténcia técnica SIMUR 

Continurtat del servei d'assessorament personalitzat als municipis o ens locals encarregats de la gestió de residus 
en un ambit determinat. 

Aquest servei no té la finalitat d'elaborar i dissenyar els instruments o projectes sinó que pretén ser un 
mecanisme de suport i de traspas de coneixement a partir del qual els municipis puguin desenvolupar el seu 
model de gestió i els instruments necessaris pera desenvolupar-lo. 

En termes generals el servei inclou: 

Difondre, formar i ajudar en la implementació del SIMUR. 
Analisi de les expectatives i de les solucions possibles existents per a cada cas, recomanant de forma 
diferenciada si caldria realitzar un estudi inicial més profund per detectar les oportunitats i les limitacions. 
Proposta d'experiéncies i models existents i acompanyar, si és el cas, en les visites a altres experiéncies. 
Informar de les propostes que més en consonancia estan amb els continguts i objectius del Progremic. 
Ajudar a la definició d'objectius i instruments de gestió. 
Promoure instruments concrets (per exemple, plecs de condicions tecniques per nous serveis o modificació 
deis existents, pagament per generació, introducció de bonificacions, ... ) 
Propasar recursos i afavorir contactes. 
Propasar fonts de finan9ament (subvencions existents, ingressos per venda de materials, ... ). 

• 14.- ARC - Manteniment Portal 

El Portal PROGREMIC és un portal web que permet copsar tota la complexitat que suposa la gestió deis residus 
municipals a Catalunya, introduir nous conceptes i una nova lógica de funcionament i posar-la a l'abast de tots 
aquells que hi estiguin interessats ja sigui per raons professionals, d'estudi o simplement personals. 

Esta adre9at a técnics municipals i d'altres ens locals com Mancomunitats, Consorcis o Consells comarcals, 
gestors d'aquestes mateixes instancies administratives. També a professionals del món de l'ensenyament i de la 
consultoría i a tot aquell ciutada/ana que vulgui obtenir alguna informació sobre la gestió deis residus municipals a 
Catalunya. 

Un cop s'hagi fet la presentació i posada en marxa del PORTAL (on es preveu un mínim de contingut), cal 
plantejar un manteniment del PORTAL amb els següents objectius: 
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Actualitzar fitxes actuacions (accions dutes a terme, documentació associada) 
Ampliar continguts base de dades documental (fitxes experiéncies, documentació associada) 
Actualitzar dades seguiment del PROGREMIC 

L'oferta inclou el manteniment per dos anys, tot i que es preveu un majar esforQ durant els primers mesas. 

• 15.- Subvenció sol-licitada a la Fundación Biodiversidad - SIMUA 

Per desenvolupar un software de calcul aplicable a l'ordenació urbanística i de territoris més extensos, en !'etapa 
de planejament mitjanQant el disseny de models de gestió de l'aigua en zones urbanes i periurbanes. 
L'aplicatiu informatic permetra diagnosticar les condicions inicials i propasar actuacions que permetin adaptar-se 
a les condicions canviants provocades pel canvi climatic, assegurant la continurtat del subministrament amb 
creixement demografic i económic. 

• 16.-Assessorament a la Diputació Foral d'Alava 

Les entitats locals i les Associacions del Territori Historie d'Alava per la posta en marxa del Pla Director de 
Mobilitat. En concret es centrara l'assessorament en el procés d'informació de la nova xarxa de busos i en 
l'establiment deis criteris per dissenyar la campanya de comunicació. A més es dissenyara un sistema 
d'indicadors per l'avaluació continuada deis serveis de la nova xarxa per dur a terme els ajustas necessaris per 
millorar el rendiment (Addenda 1). 

• 17.- Pla de Mobilitat lntracomarcal 

Que complementara el Pla Director de Mobilitat Interurbana, sol·licitat perla Diputació Foral d'Alava. Consistira en 
desenvolupar les actuacions de direcció técnica, organització i desenvolupament de les tasques precises per 
elaborar el Pla, entre d'altres es fara un analisis exhaustiu de la mobilitat intracomarcal per poder propasar 
alternatives que s'adaptin a les característiques del territori aprofitant les xarxes existents (Addenda 11). 

• 18.- Pla de mobilitat deis polígons industrials d'Alava 

Sol·licitat per la Diputación Foral d'Alava per dur a terme un estudi detallat sobre la mobilitat als polígons 
industrials per canalitzar-la mitjanQant el transport regular d'ús general o especial. El contingut es resumeix en 
dur a terme un diagnóstic de la mobilitat a cada polígon, tant de la demanda com de /'oferta , per poder elaborar 
una 
proposta amb els serveis de transport detallats a cada polígon i que haura d'incloure serveis regulars d'ús 
general, especial i altres alternatives (Addenda 111) . 
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BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES 
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BASES UTILITZADES PER AVALUAR ELS INGRESSOS I LES DESPESES 

El pressupost de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'elabora, executa i liquida segons la normativa 
vigent i amb aquestes bases d'execució. 

D'acord amb alió que s'estableix a l'article 115.1 a) del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos 
deis Organismes Autónoms s'han d'harmonitzar amb !'estructura pressupostaria de l'Ajuntament per la seva 
posterior consolidació. A fi i efecte de complir amb aquest procediment, l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona 
registra els seus ingressos de gestió corrent en el capítol 3, i les seves despeses de gestió corrent dins el capítol 
2. 

El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, per tant sense déficit, conforme el 
que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i acompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostaria d'acord amb el que 
regula la Llei General d'Estabilitat Pressupostaria. 

Les dades económiques previstes que presenta l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona per l'exercici 2011 
mantenen les directrius de l'actual conjuntura económica de contenció de la despesa corrent, establint una 
disminució de les mateixes en un percentatge del 4,68% respecte de l'exercici anterior. 

Comparativament amb l'exercici anterior, el pressupost global que presenta l'Agéncia d'Ecologia Urbana de 
Barcelona disminueix en un 4,88 %. 
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ESTAT D'INGRESSOS: 

El pressupost d'ingressos preveu els recursos de l'Agéncia que es destinaran a cobrir les despeses generades 
pel compliment de la seva activitat. L'estat provisional s'ha calculat aplicant les directrius economiques del 4,88 % 
de disminució establerts per la direcció de l'Agéncia, els valors liquidats fins 30 de juny d'enguany i les 
perspectives de cada partida a tancament de l'exercici 2010. 

Els ingressos per operacions corrents se situen en 1. 735 milers d'euros, representa el 100% del total d'ingressos, 
amb una disminució del 4,88 % en relació al pressupost de 201 O. 

Les estimacions deis recursos pressupostaris s'especifiquen a continuació per conceptes economics. 

CAPÍTOL 3. TAXES I AL TRES INGRESSOS 

En conjunt el capítol 3 correspon als ingressos derivats de la prestació de serveis i altres ingressos, que 
experimenta una variació global respecte l'exercici 2010 del 9,93 % en sentit negatiu, i representa un 39,39 % 
sobre el total d'ingressos previstos pel 2011 . 

Aquests ingressos són de caracter variable, perla qual cosa la seva oscil·lació respecte a l'exercici anterior i dins 
!'estructura del pressupost no manté uns parametres fixos. 

El detall és el següent: 

Partida 364 / Béns produrts en establiment de l'entitat 

S'identifiquen els ingressos generats perles operacions per prestacions de serveis de caracter general. 

Partida 399 / Altres ingressos 

En aquesta partida s'incorporen altres ingressos no derivats estrictament de la prestació de serveis. 

CAPiTOL 4. TRANSFERENCIES CORRENTS 

La variació global del capítol 4 suposa una disminució del 1,29 % respecte al pressupost de l'exercici anterior i 
representa un 60,58 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2011 . 

S'inclouen en aquesta partida els ingressos per les aportacions de les entitats consorciades, Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona i Entitat Metropolitana de Serveis Hidraulics i Tractament de Residus, així com 
les aportacions en forma de subvenció realitzades per l'Administració de l'Estat i la Comunitat Europea. 

Les aportacions de les entitats consorciades han disminu'it en els següents percentatges: 

Diputació de Barcelona : -36% 

Ajuntament de Barcelona : -15% 

Entitat Metropolitana : 0,00% (Pendent de confirmació) 

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRJMONIALS 

L'estimació deis interessos bancaris s'ha efectuat en base als fluxos de tresoreria estimats en funció als ingressos 
i despeses pressupostades. 
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CAPÍTOL 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL 

Aquest capítol no s'ha dotat, dones no es preveuen més transferéncies de capital per part de les institucions 
consorciades. Les inversions es financen per la propia Agencia sense necessitat d'aportacions externes. 

ESTAT DE DESPESES 

El pressupost de despeses per al 2011 manté els mateixos parametres económics que les partides d'ingressos, 
elaborant-se en base als valors liquidats fins 30 de juny, els valors provisionals a tancament de l'exercici en curs, i 
les perspectives de contenció de la despesa corrent, frurt de l'actual conjuntura económica i de les directrius 
marcades per la direcció de l'Agéncia. 

El pressupost de despesa corrent recull el cost de personal, les despeses de béns i serveis i les transferéncies 
corrents. Globalment manté uns disminució percentual del 4,88 % sobre el pressupost de 2010 i es situa en 
1.735 milers d'euros. 

Les depeses de personal disminueixen respecte l'exercici anterior en un percentatge del 7, 78 %, mentre que les 
despeses per compres i serveis imputades en el capítol 2 augmenten en un 0,45 % respecte al pressupost de 
l'exercici 2010. 

Les estimacions deis recursos pressupostaris s'especifiquen a continuació per conceptes económics. 

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL 

La previsió de despeses de personal pera l'exercici 2011 ascendeix a 1.318,5 milers d'euros, un 7,62 % inferior 
al pressupost de 201 O i representa el 75, 98 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2011. 
Aquesta variació ve justificada pels següents motius: 

1- Disminució del cost del personal funcionari. Aquesta partida pressupostaria disminueix en un percentatge del 5 
% corresponent a l'aplicació del real Decret legislatiu 8/201 O. 

1- Disminució del cost del personal directiu . Aquesta partida pressupostaria disminueix en un percentatge del 8 % 
corresponent a l'aplicació del real Decret legislatiu 8/201 O .. 

2- lncrement del cost del personal laboral amb caracter fix 

La previsió del cost de personal laboral amb caracter fix augmenta atesa l'ampliació deis llocs de treball definits 
pera l'exercici 2011. 

L'oferta pública d'ocupació per l'exercici 2011 per tal de cobrir els llocs de treball de nova creació són els 
següents: 

2 Técnic mig en Ciéncies Ambientals. 
1 Auxiliar o Técnic mig en Arquitectura. 
1 Técnic Superior en Enginyeria. 
2 Técnic mig en Enginyeria Técnica 
1 Técnic mig en Biología 

Per tal de cobrir les necessitats deis recursos humans, l'agéncia, en compliment de l'article 70.1 de la Llei 7/2007 
de 12 d'abril de l'estatut basic de l'empleat públic, fa ús de l'oferta d'ocupació pública, de lliure designació previa 
valoració de mérits amb convocatoria pública pel personal laboral temporal, i de concurs - oposició per a la 
dotació deis recursos humans de les places de personal laboral fix. D'aquesta manera es dona compliment als 
principis d'igualtat, mérit, capacitat i publicitat d'acord amb l'article 78.2 de l'estatut basic de l'empleat públic. 
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S'apliquen les restriccions salarials del Reial Decret Legislatiu 8/201 O la qual cosa ha representat una disminució 
en la massa salarial del 5% . 

3- Disminució del cost del personal laboral amb caracter temporal . 

En aquest exercici pressupostari 2011 disminueix el número de contractes de técnics superior, técnics mig i 
auxiliar técnics amb caracter laboral temporal. Només s'inclouen les retribucions de contractes temporals que 
tinguin caracter de supléncies, obra i servei amb data límit o com a suport en situacions excepcionals d'increment 
de feina. Tot i aixó, el cost deis mateixos disminueix en un percentatge del 77,70 % amb respecte a l'exercici 
anterior. 
S'apliquen les restriccions salarials del Reial Decret Legislatiu 8/201 O la qual cosa ha representat una disminució 
en la massa salarial del 5% . 

4.- Disminució de les despeses de formació i perfeccionament del personal. 

En aquest exercici com en !'anterior 201 O, donant compliment a les disposicions recollides a l'Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, de la nova estructura deis pressupostos de les entitats locals, s'ha inclós 
dintre el capital I les aportacions destinades a la formació i perfeccionament del personal, representant aquestes 
el 0,21 % del total de les despeses del capital. Disminueix en un percentatge de 10%. 

5.- Disminució deis costos socials perla disminució deis costos generals de personal. 

<· Aquesta plantilla cobreix perfectament les necessitats de l'Agéncia pel següent exercici pressupostari 2011 . 

(. 

Atesa la particularitat deis projectes que desenvolupa l'Agéncia hi ha for9a variabilitat en les despeses de 
personal del Capital l. El personal a contractar esta estimat en funció deis projectes que s'espera desenvolupar 
peró, tot i fer un calcul molt acurat, poden produir-se desviacions pressupostaries, les quals es cobriran miljan9at 
les modificacions de crédit. 

El capital I de despeses de personal s'ajustara a les instruccions que determini la Llei de Pressupostos Generals 
de l'Estat pera l'any 2011 pera les retribucions de personal de l'administració pública. 

S'adjunta un quadre de la variació del personal proposat aixf com de la seva valoració económica. 

Variacions de personal 

2011 2010 
Direcció 1 1 
Cap de Planificació i Planificació Funcionari 1 1 
Cap de projectes P. Laboral 1 1 
Responsable CCMRR P. Laboral 1 1 
Responsable A. Jurídica P. Laboral 1 1 
Responsable A. Económica P. Laboral 1 1 
Responsable A. lnformatica P .Laboral 1 1 
Secretaria P. Laboral 
Direcció P. Laboral 1 1 
Jurídica P. Laboral 1 1 

Coordinadors tecnics 

Pressupost 2011 19 
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TS Enginyeria CPP 
TS Enginyeria Industrial 
C. Ambientals 
Arquitectura 
Geografia 
Tecnícs sue,eriors 
TS Ciéncies Ambiental 
TS Enginleria 
Agrónoma 
Montes 
TS Geografía 
TS Física 
Tecnics Mit¡os 
C. Ambientals 
Enginyeria 
Biología 
Auxiliar Tecnic 
Arqu itectura 

TEMPORALS 
Tecnícs Sue,eriors 

1 Ciéncies de la lnformació 
Tecnícs Mítfos 
C. Ambientals 
Auxiliars Tecnic 

Mobilitat P. Laboral 1 
Energía P. Laboral 1 
P. Laboral 1 
P. Laboral 1 
P. Laboral 1 

P. Laboral 5 

P. Laboral 1 
P. Laboral 1 
P. Laboral 3 
P. Laboral 1 

P. Laboral 2 
P. Laboral 2 
P .Laboral 1 

P. Laboral 1 

Laboral temporal 1 
Laboral temporal 
Laboral temporal 1 

o 

33 

Valoració de les variacions en el Capital 

2011 2010 
Total funcionaris 55.475,99 58.395,78 
Total personal laboral fix i directiu 919.262,53 844.596,91 
Total personal temporal 45.923,04 205.969,30 
Totals 1.020.661 ,56 1.108.961 ,99 

Seguretat Social 293.404,73 313.502,88 
Pamem 1.079,57 1.079,57 
Formació de personal 3.469,59 3.855 10 

Totals 297.953,89 318.437,55 

Total despeses Capital 1 1.318.615,45 1.427.399,54 
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3 -2 

5 -4 
1 -1 

34 -1 

Variació Percentatge 
-2.919,79 -5,00 % 
74.665,62 9,00 % 

-160.046,26 -78,00 % 
-88.300,43 -8,00 % 

-20.098,15 -5,03 % 
0,00 0,00% 

-385,51 -10,00 % 
-20.483,66 -6,00 % 

-108. 784,09 -8,00 % 
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CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 

(' Aquest capítol presenta una disminució general percentual del 0,24 % sobre el pressupost de l'exercici 2010, 
" representant el 18,95 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2011. 
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Cal destacar la disminució generalitzada de tates les partides que integren aquest capítol per tal d'adequar la 
gestió a l'actual situació de crisis económica, que implica realitzar un sobreesfon; en l'estalvi i malta prudencia en 
l'execució de la despesa. La política d'estalvi implica que molts deis serveis externalitzats seran assumits pel 
personal laboral de l'Agencia. Es retalla especialment les partides d'atencions protocol·laries (25%), reunions i 
conferencies (14,29%), estudis i treballs tecnics (18,25 %), treballs realitzats per altres empreses i professionals 
(14,98 %) i dietes del personal directiu (25%). 

El detall és el següent: 

• Despeses de funcionament i consum 

Les partides que integren aquest concepte són les següents: 

Partida 20 - Arrendaments i canons 

Arrendaments d'edificis 
Arrendament d'equips pera processos d'informació 

Partida 21 - Reparació, manteniment i conservació immobilitzat 

Reparació d'edificis i altres construccions 
Reparació equips pera processos d'informació 

Partida 22 - Material , subministraments i altres 

Material d'oficina no inventariable 
Llibres i altres publicacions 
Material d'informatica no inventariable 
Subministraments 
Comunicacions 
Transports 
Altres despeses diverses 
Treballs d'altres empreses 

Partida 23 - lndemnitzacions per raó del servei. 

Locomoció 
Dietes 
Altres indemnitzacions 

Partida 24 - Despeses de publicacions 

Despeses d'edició i distribució de publicacions 

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 

Aquest capítol recull les despeses financeres derivades de les transferencies rebudes i emeses a !'exterior i els 
interessos derivats deis arrendaments financers. 
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CAPÍTOL 4. TRANSFERENCIES CORRENTS 

Aquest capítol integra les transferéncies a universitats i fundacions universitaries per a finan9ar les beques deis 
estudiants que realitzen la seva formació complementaria a l'Agéncia. 

Hi ha un increment prevista l'exercici 2011 del 21 % respecte l'exercici anterior i representa un 1, 94 % sobre el 
total de les despeses previstes pel 2011 . 

La partida 45, té la final itat de finan9ar els convenís de col ·laboració signats amb diferents institucions 
universitaries que tenen per objecte coordinar l'actuació entre les mateixes i l'Agéncia , en l'assessorament, 
intercanvis d'informació i realització de projectes, amb la possibilitat de que hi participin estudiants, el pagament 
als quals queda vinculat a la institució universitaria. 

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 

Aquest capítol no manté vinculació financera amb el capítol 7 d'ingressos donat que l'Agéncia finan9a les seves 
inversions. 

El detall és el següent: 

• Partida 623 - Maquinaria, lnstal-lacions i utillatge. 

En aquesta partida es fa una previsió testimonial atés que no es preveu realitzar cap inversió. 

• Partida 625 - Mobiliari 

Aquesta partida identifica les adquisicions previstes en immobilitzat material. Respecte al mobiliari, es preveu 
l'adquisició de nous arxivadors i la renovació de part del mobiliari d'oficina. 

• Partida 626 - Equips pera processos d'informació 

En aquesta partida s'identifica l'adquisició d'equips per a processos d'informació. Les previsions respecte de 
l'exercici 2011 és d'un increment del 57 % respecte a l'exercici 201 O. Representa un 1,68 % sobre el total de les 
despeses de l'exercici. 

• Partida 641 - Despeses en aplicacions informatiques 

Aquesta partida assumeix l'adquisició d'immobilitzat immaterial, especialment software especialitzat per a la 
realització de projectes concrets ,. Atés el tipus de projecte que realitza l'Agéncia, és de difícil quantificació el grau 
d'inversió en aquesta partida, pero tot i així s'ha fet una aproximació a les necessitats reals actuals en funció deis 
convenís i contractes signats per a ser desenvolupats en l'exercici 2011 incrementant les inversions en un 83 % 
en relació a l'exercici anterior. Representa un 1,31 % sobre el total de les despeses de l'exercici. 
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ESTAT D'INGRESSOS 2011 

Capítol Partida Concepte 

364 Bens produrts en establiment de l'entitat 
36482 Vendes de serveis 

399 Altres ingressos diversos 

Total Capítol 3 TAXESIALTRESINGRESSOS 

420 Altres transferéncies de l'Estat 
450 Altres transferéncies de la Generalitat 
461 Subvencions de Diputacions 
462 Subvencions d'Ajuntaments 
464 Subvencions d'Arees Metropolitanes 
467 Subvencions de cansareis 
480 Transf. corrents de famílies i inst. sense anim de lucre 
497 Transf. corrents de la Comunitat Europea 

Total Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 

520 lnteressos diposits 

Total Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 

720 Transferéncies de capital de l'Estat 
750 Transferéncies de capital de CCAA 
761 Transferéncies de capital de Diputacions 
762 Transferéncies de capital d'Ajuntaments 
764 Transferéncies de capital d'Arees metropolitanes 

Total Capítol 7 OPERACIONS DE CAPITAL 

1 TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 2011 

Pressupost 2011 

Distribució 
lmport en€ % 

683.506,01 39,39% 
683.500,00 39,39% 

6,01 0,00% 

683.506,01 39,39% 

520.073,20 29,97% 
12,02 0,00% 

128.000,00 7,38% 
170.467,50 9,82% 
177.760,00 10,24% 

o 0,00% 
o 0,00% 

54.956,25 3,17% 

1.051.268,97 60,58% 

601,01 0,03% 

601,01 0,03% 

1. 735.375,99 100,00% 

o 0,00% 
o 0,00% 
o 0,00% 
o 0,00% 
o 0,00% 

o 0,00% 

1.735.375,99 100,00% 1 
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Capítol Partida 

101 
120 
121 
130 
131 
153 
160 
162 

Total Capítol 1 

202 
203 
204 
206 
212 
216 
220 
221 
222 
223 
226 
227 
230 
231 
233 
240 

Total Capítol 2 

358 
359 

Total Capítol 3 

452 
453 
481 

Total Capítol 4 

Agencia 
d'Ecologia Urbana 
de Barcelona 

ESTAT DE DESPESES 2011 

Concepte 

Retribucions basiques personal directiu 
Retribucions basiques funcionaris A1 
Retribucions complementaries funcionaris A 1 
Retribucions basiques personal laboral fix 
Retribucions basiques personal laboral temporal 
Retribucions complementaries personal laboral 
Quotes socials 
Despeses socials personal - Formació 

DESPESES DE PERSONAL 

Arrendament d'edificis 
Arrendament maquinaria, inst. utillatge 
Arrendament material de transport 
Arrendament equips processos inform. 
Manteniment edificis 
Manteniment equips d'informació 
Material d'oficina no inventariable 
Subministraments 
Comunicacions 
Transports 
Despeses diverses 
Treballs d'altres empreses 
Dietes 
Locomoció 
Altres indemnitzacions 
Despeses d'edició i distribució 

DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 

lnteressos d'arrendament financer 
Altres despeses financeres 

DESPESES FINANCERES 

Transferéncies a fundacions CCAA. 
Transferéncies a altres entitats CCAA. 
Beques i ajuts estudis investigació 

TRANSFERENCIES CORRENTS 

TOTAL DESPESES CORRENTS 

Pressupost 2011 

lmport en euros Distribució percentual 

94.491,53 5,62% 
16.787,91 1,00% 
38.688,08 2,30% 

824.771,00 49,03% 
45.923,04 2,73% 

0,00 0,00% 
294.484,30 17,51% 

3.469,59 0,21% 

1.318.615,45 75,98% 

95.171,20 5,66% 
0,00 0,00% 
6,01 0,00% 

5.888,46 0,35% 
5.700,00 0,34% 
4.000,00 0,24% 

25.130,36 1,49% 
0,00 0,00% 

13.300,00 0,79% 
601,01 0,04% 

6.750,00 0,40% 
135.171,62 8,04% 

5.010,12 0,30% 
31 .050,61 1,85% 

6,01 0,00% 
1.000,00 0,06% 

328.785,40 18,95% 

668,93 0,04% 
300,51 0,02% 

969,44 0,06% 

6.010, 12 0,36% 
0,00 0,00% 

27.633,91 1,64% 

33.644,03 1,94% 

1. 682.014,32 96,93% 
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623 
625 
626 
641 
648 

Total Capítol 6 

Pressupost 2011 
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lnversions en maquinaria i utillatge 
lnversions en mobiliari 
lnversions en equips d'informació 
Aplicacions informatiques 
Quotes netes per operacions arrendament financer 

INVERSIONS 

TOTAL ESTAT DE DESPESES 2011 

6,01 0,00% 
3.005,06 0,18% 

28.330,36 1,68% 
22.020,24 1,31% 

0,00 0,00% 

53.361,67 3,07% 

1. 735.375,99 100,00% 1 
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ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2011 

623.00 lnversió nova en maquinaria, instal·lacions i utillatge 

625.00 lnversió nova en mobiliari i ensers 
* Adquisició armaris arxivadors 

626.00 lnversió nova en equips pera processos d'informació 
* Adquisició noves unitats informatiques i actualització 

sistemes de seguretat (cópies, antivirus, etc.) 

641 .00 Adquisició de software 
* Adquisició de software especialitzat per a la real ització 
de projectes concrets , part deis quals es realitzen a 
mida per cobrir les necessitats de l'Agéncia. 

6,01 

3.005,06 

28.330,36 

22.020,24 

53.361 ,67 

Atés el tipus de projectes que realitza l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona, és de difícil quantificació el grau 
d'inversió en aquest capítol, peró tot i així s'ha fet una aproximació a les necessitats reals actuals en funció deis 
convenís i contractes signats que es desenvoluparan durant l'exercici 2011 . Les noves necessitats que es 
produeixin per raó de la signatura de nous convenis o contractes, es financ;aran amb els ingressos que aquests 
generin. 
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PREVISIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA 2011 

La plantilla prevista per a 
l'exercici 2011 és de 33 persones 

Any 2010 

34 

DETALL PER TIPUS DE CONTRACTE 

Personal funcionari 
Personal laboral fix i directiu 
Personal laboral eventual 

TOTAL 

Previst 201 O 

1 
24 
9 

34 

Previst 2011 

33 

Previst 2011 

1 
30 
2 

33 

DETALL DES PESES DE PERSONAL PREVISTES 2011 

Retribució personal funcionari 
Retribució personal laboral fix i 
directiu 
Retribució personal laboral 
temporal 
Aportacions Seguretat Social 
PAMEM 
Des12eses socials - Formació 

1 TOTAL CAPÍTOL 1 

Pressupost 2011 

lmport en euros 

55.475,99 

919.262,53 

45.923,04 
293.404,73 

1.079,57 
3.469,59 

1.318.615,45 

Distribució 
percentual 

4,21 % 

69,71 % 

3,48 % 
22,26 % 

0,08 % 
0,26 % 

100 %1 
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Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona 

Informe de la liquidació ele) pressupost de 
l'exercici 2009 

1 .. Normativa d'aplicació 
2. Moditicacions de pressupost 
3. Esta! d'exec.ució del Pressupost 
4. Esta! d'ingressos 
5. Es.tal de des peses 
6. Resultat pressupostari 

INTERVENCIÓ 

7. Avaluoció del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressuposlilria 

8. Romanents de credit 
9. Romanerit de tresoreria 

1. NORMATIVA D'ArLICACIÓ 

Es troba rccollida en els segllents textos legals i reglarnentaris: 

Reial Decret. Legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reg\1l adora de les Hisendes Loca Is (article 191 ). 

Reglament Prcssupostari, aprovat pel Reial Qecret 500/90, de 20 d'abril (articles 89 a 105). 

lnstrucci6 del Model Normal de Com ptabilitat Lócal (ICAL-2004), aprovada per Ordre 
l!H A/404 l /2004 di! 23 de novembre (Regles 78 a 86). 

Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desernbre, ·pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
general d'estabilitat pressuposti\ria. 

Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprov11 el reglamenl de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostaria, en la seva ap.licació a les 
entitats locals. 

L'articlc 17 i) deis estatuis del Coo~orci disposn que l'aprovació de la liquidació del pressupost 
correspon al Presiden!, donant-nc co111pte al '011sell de Govern. 

lnfünnti liquÍdach\' falllo11,ta 200? Joc,c 
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-·- ----- ··----- ---~-
2. MOOll'I ACIO, S 1)1~ Ptll'5SUPO T 

----------
INTJmVl~N(:IÓ 

Dumnl l 'nny 2009 11Agencia d'Ecologia ·Urbana le 13urce1011:1 ha rcn li l,zal les scg0cn ls 
modíficncio11s dol pressitpos(: 

01/01109 Pres~unost inlcinl , 2.010.758 09 € 
lncoroomc16 de Romancn ts . 179.824,14 € 
Géí1crocio1¡s de citdil . l 52.?20,31 € 

31/f2/09 J>i'cssurwsl flnlil 2.343.502,54 € 

Scgons eSH¡bleil\'.cn cls articlcs 43.2 i 47:J del RÓ 500/1990, In 1ramitació deis cxpodícn(s 
d' incorpot:ació de romanenls i ·gcneracions de c_rétlit s'haurun d e regu lar en les·bascs d'cxccució 
del prcs~n¡,ost. 

D'acord amb el que es reguln o In base d'cxccució cinquc1\a del prcssupost del ~;onsorci, 1;1 
incorpom·tló de r('.mlancnts ha csllit-a p rovad a pel clii-cctor de I' l\gci1cin. 

3. l~STKI' D' EXt trC IÓ 1)1\.1, l'lU~SU l'OST 

bl gru u de rcnlil:ímd6 dbl Pressupos1 a 31 de dcscml.irc ll_a c.~1111 el scgUcnt: 

1 cau~·(>S rrr1·ltió l' rC\'i:'<iili ¾ Urcts % ll r<n11(n t % l'cml ..: 111 % 
inicial (ll dt íon lfü, , (2) l/f llq uidnli (J) 3/l llq ,_\hl \"l ,1¡3 <ol1r111iicn1 (:,) ~/.l 

U11cL"1tti1u1s- t u1·1·c11(J 
J. T:nccr- in~ ills;rc.no. 1./)96.(,)2.9\l 1,7.49.S:ilJQ 113.~ ' 1.117 .k~? .86 8'J.S (>ll(,.3•12.9~ (,l,•I •13 1.Sf.1 90 8,1, 
4, ·rmnsr:corrcncs 913.49•l.lM 9 1JA94.0~ lUOJJ 831 921 .7R 91 . 1 8:.ll.921.7H ,,ou,o 11,00 0(1 

~- 111¡¡. 11:111in1~nlnl~ (101 ,0I 60) ,01 IM,O 15.171.~il 12:S96.~~ 83,0 2.S75.0 I 11.n 

011rrnt lon. tk en¡,i1ol 
1. Trnnsf. tic i::J¡>Util 30,0$ JO:OS IUO,O 
8, i\,;tiu~ ÍIIIAIICCI\I 1?9,R24.l4 

TOTAL lll'G IU·: SOS 2.010.7~8.o? 2.,143.502,~4 1 i r..~ 1.%4.9~1.20 HJ.S , I.SJO.~(, 1 .~? 77.9 434.0H'J.?I 12. 1 

DESPF.', F.S CrMi<s ,Ca·Mits •/4' O~ll¡tndo1,. % Png:>111c111 % 1~t ndt111 % 
Inicio Is (l) delinit!ios (iJ 2/1 (lcconr¡:ud (3) 312 llquids 14) 4/.l 1mµn mrnt (5) ~/J 

Opc1•acio11s C0!'l'Cnts 
l Dc_~pcscs de pcrstlnal 1.260.-78 1,0S 1.52(,.343.10 121.1 1 33,1 8•1N:6•l 87.S 1.33~.71,UO 100,0 U ,3'1 Q,11 
2 Dcspcscs hé11s i r-;cr\l_cis 5?2.118.'18 (,53.300.88 · ·110.3 JUJ .J77.56 M,.1 2X3,<,73,62 ') ,1 l-Uill9•1 ~.il, 
:3 D'-!spcscs .fiirn11 ccrCs 601.0 1 l,Ouif 1011:(1 68 72 11 ,'I <,H.n !ll0.11 0.011 111) 
11 Trnnsf. conc·n1s %.881.48 96.881.•fS 100,0 l/,.S?7,M$ 27.5 21,.5<)7.1!8 HJIJ.11 º·ºº 0.11 

Op.m ,cions tlr cA¡ollol 
· 6. ln\•crsions 11:aJs r,0376.07 66,376.07 10"9,9" >6.1,79.'I 1 8~.-1' HSOU(, 83.K ,¡ r,~. l. f(,.2 

TOTAL DF.Sr ll ES 2.0I0.758-09 '2.34 .502,!i~ 116,; 1.719.572,21 73.~ ' 1,r,92:<,t15,7R .98 .. , 26.9(,G • .U l .(, 

S'observa uir grau d'cxccució del pressupos t impfir lnlt t,-11ixT CI) re lació 111 prcssu p()St d illgrcssos, 
durnnt , I any 2009, ets d re ts liquidals han estnt un 83,8 % de lil prnvisió dcíiniliVll, deis c¡uA I, se 

l~íarn~ !1lt11lil~tl(I fiC'<Ml_.i,-.a ,lliw dca 
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dcfiui liva. d ·Is quals se n'han recaptat un 77,9%, i pel que fa al pressupost de despeses 
s'han rcc 11ogut obligacions per un 73,4% deis crcdits definitius, de le · que se n'han pagat 
un 911.4%. 

4. ESTÁT D'INGRESSOS 
I 

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pr6ssupost de I' Agencia a 31 de desembre de 2009, és el 
segllent: 

l) tt v,-1: l, IQUIOA'l'S 2001 % 2008 o/o Dlter~ncin % 
3 10).C,S I ílllr~ f11QfCS,',l)S 1 117 S~J,111• ~6, KOZ.732.!Q ~0.9 ~IS.12 .3(, 3~.J 

Trnnsf. corrcnts 831.921,78 42,3 725 766,1-2 46,1 106.155,66 14,6 
S. lngressos pn11imoniols 15 , 171,56 O,B 47.121,46 3,0 .31.949,90 -67,8 

TOTAL ll'IGRESSOS 1.964.951,20 IOO,O l-57S.Ci20,0~ IOó,O 389.331,12 24,7 

Els ingressos de ,1' Agencia provenen en la' seva majar part de la venda de serveis. Distribu'/ts de 
la forma seglient: 

l Ti 111s d'Entítnt 
Elltitots Collsorciudes i les seves eme_rcses 
Altrcs Ens Locals 
Cornunitatslwlonomiques 
Emprcses privode,; 

Total 

11 .81% 
°9'A8% 

100.00% 

S'observa que la majar part de l'activitat del Consorci (84,23%) no es destina a les entitats 
consorciades, i per tant no li seria d'aplicació l'article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, 
de contmctes del sector ·públic. En aquest !\entit, veure !'informe de la Direcció de Serveis 
Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona de data 9 de desembre de 2009, 011 s'indiquen les 
condicions que ha de complir el Consorci pera ser considerat mitja propi de les administracions 
que !'integren. 

Respcct • a les prestacions de serveis en rógim de lliut·e competcnciu s'haura de t<mir en compte 
cls rcquci:iments previstos a ,l'a1ticle 243 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pél qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, i en conseqllencia 
caldria tramitar l'expedient previst en l'art. 243.1 del TRLMRLC, en el qual s'acrediti la 
conveniencia i l'oportunitat de la iniciativa pública. 

La realització de prestacions de serveis en regim de lliure concurrenciajuntament amb activitats 
subvencionades per les entitats consoréiades, pot entrar en contradicció amb el respecte al 
principi de lliure competencia, al respecte cal tenir en compte el previst a l'article 138 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activita\s i serveis deis 
ens locals, segons el qual "les entitatsjurídiques que, si s'escau, es constitueixin pera l'exercici 
d'activitats económiques s'hnn de sotmetre a les mateixes regles i condicions que les altres 
empreses concurrents en el mercal, i no poden percebre cap tipus d'ajudes que suposin 
avantatges economics gratuns". 

L'altre gran ingrés de I' Agencia són les tr.ansferencies corrents, distribu'ides de la forma segUent: 
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1 N'rtm Vl~NCIÓ 

EntlCnl l~ .CJ!!l~!!.!i --=-~~ 
_ólt1n1amcn!_ de IJhrcelonn (n1i. o,:cli1iitrio) 190.000.00 22.811% 
Dieu111cl6 de ílnrcclono .¡up, 1>1tlim\rinl 210,000.00 25.'2'•1% 
1, MM?.\ l~P-ordim)rin) 1 ñY<,o,oo 21 ,37¾ _.;,__ ____ 
/\dmi11ís1rnció dc,l'Estiit 2•13.931,•19 29.12 % 
Con,isslóJ!uropea - 10.230.29 l.23% 

.Totn l ' 83 1.92 1,78 100,00% 

L(artlcle 27 deis estnluts del onsorci cstableix ¡uc c!s cns co11sorci11ts (Aju11llunc1i1 de 
Bllf'celona, .D'ipulnci(l de Barcelona ·i 13ntitát Metropolita na clel Medi /\mbicnl), ncordunm In 
seva apo1iáció paritái-ia nnual. ·n la liquidació del p1'Cssupost es .comprovn que ni lu Diputacíó· 
de 13arcclona ni l'EMM,A .1,im' fet cfectiv¡i la lot.nlitnl ele l'aponnció in icia l previst;1 ·c11 el 
prcssu posl del ·'onsot"oi·(210'.0000 €). 

5. E TATO• D ' J>F:si,;s 

L' Bstat d dcspeses de la liquidnci6 del prcssupos1 le I' Agencian JI dc .dcsombre de 2009 és el 
segllcnt: 

OíJLIGACIONS Rt:: ,Ol'füGUDES 20(19 % 2008 % Oifcrl?ncill •v. 
1, l:>clpi:.10~ d,: ,pc1s01l¡1l l .)J,1,8,18.M 71,(, 1.0,10.77•1.RO 1,¡ _1 _2 Oil.OT.1. 8,•I 28,3 
2. t>o.•1= bén>, scrv,:1s 311 1 371.Sr, 175 )11.4~8.~9 22.2 -fO,ORU>3 -.\ ,]. 
J .. Dd.¡NJSC., n1u.1.11cc11:~ t,N17 n.o ~7.17 b,q 1$2.? 
,1 . 1'.umt.r ~orrchtS' i 6.597.8~ 15 2, ;23.;1 1.7 J.07•1.36 IJ, I 
61 fnvt:1:i:1011 .s re.ni~ "6.67').4 I 3.3 26. JJ9.')(, l,'I 31~~~1>:9~ l lf, ,X, 

TO'í L nes,·~:sr;s ,., , 9.57l,21 100,0 1·.,rnt:?2:s.s,1 100.0 Jl 7.M~1G7 22,7 

Les ()espeses de ¡ié.Irsonal do l'/\gti11ci¡i s han inc1:e111cntat en més del 28 %. C.11 tcnir c11 
cornpte que d'acord amb els ariicles 22.2 i 22.8 de la L!ci 2/2008 el~ Prc::ssupostos G-cnc;rnls 
d!,l l'Esli) I per II l'.ahy 2009, l~s retríbucions ,de persono! ul servci 'del sector púhlic 110 poden 
experimentar un i11cre1111mt globnl su perior-al 2 % en r lació a•lt:s .de l'a1iy 2008,- én termes 
hornogcnls per als dos per!odes de la co111 purac ió. scr,sc pe1j ndici de les ndcquacions 
rell'ibutives que, amb caracter singul!it i e11;1=cpcionnl, 1·csulti 11 imprescindibles pcl clmti11g111 
de is llocs ele t,f'eball, per"la variaéió del nombro cl 'efüctius nssignats a cnda pmg1•;unn 'o t>el 
grnu de consee11ei6 deis objectius íixals ni matcix. 

La compra de bens I servéis es cl,ístl'ibuci¡,; de lo forma segllen(: 

Dcspcsr, - Ohli¡¡iiclo11s - % 
I.Joguérs _. 62J.?'-:2! 22. 9~ 
Rc- 11r11cio1i~. mrnitcnimcnl i cnnscMiciú 11,975 ,16 3,97% 
MntcriHld'ofocim,, inforn11l1icn - 22.350.49 7:,12~% 
Comun ien_ el~,~ ___ __ __ 

1 
1'!:'!~.::!·1 _ .. 81;% 

Tl'cbnllsc.x1c111s 1~1.115. 12 •16.82% 
f?ici~. l\'lcnmoció i J'ornmció;,;::so,~ -~ •• 302!!,2./•:I • _-,~ 15%¡ 
Rcu111m11 i ct1nfc1'i:hoics _-_ ....'.!:?!R,?l 1 >12%¡ 
!'..?!!!:!~~1.dc f>1lrsun11I ·- __ :~:.:123.'.!_o _ 1.90.:':'~· 
Ahrc~ despc.~cs __ =---¡·- 11.f,79,68 · l ,:'i5¾¡ 

..__ _ _____ T_ot;;..n_l __ =::=e_ 301.377,~6 lfJU,00%¡ 

Es pOl comprova r que In pa1·lid~ més im·porl:1 111 és la de treb~lls rc:n !it:hus per emprcscs 
exlerncs, dins de l¡i qual, més del 72 % e~ co1i·espon a esl1idis .i trehalls tc.:cniés ?ncm-rcgnts a 
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empreses de consultoria pera la realització de projectes que no es poden efectuar amb el 
personal propi de I' Agencia. 

6. RESULTAT PRESSUl'OSTARI 

Aqucst estat ens informa del supcravit o deficit de ftnanyament, ésa dir, la capacitat o necessitat 
de finanynment de l'ens generada perles operacions pressupostaries de l'exercici. 

ftESULTAT PRESSUPOSTARI 2009 2008 % 
Opl\raclons no financercs (cap. 1 ni 7) 245.378,99 ,173.696,54 41,27% 
+ DrelS rcconcguls ncts . !.964.951,20 1.575.620,08 24,71% 
- Obl io.ocions rcco11c1rndcs nclcs 1.719.572,21 1.401.923,54 ·22.66% 
Opcraclons nnanccrcs (cnp. 8 19) 

Drcls rcconeguls ncls 
• Obli11.11cions rcconcgudes nctes 

Rcsull l1I 111'CsS111ros111ri d~ l'txtrclcl 24S.:\78,99 113.6%,54 -1127% 
, Crcdits finnn~nls amb rom. de 1 .::.11rwm pera ,t,~pc..cs genera Is 25,052,01 3.794.08 3ri0,21J% 
+ D~svincíons de finnn~ament nog111 lvcs de l'exercici 236.426,56 202.795,90 16.58% 
, De~,·loclons ilc tl11n11~u111"111 nvs111v~-s de l'cxerclci 99:823.52 246,694,08 -59.54% 

Rf,SUL l'AT l'RESSU l'OSTAfll AJUS'l'AT 407.03•1 º'' 133.5?2,43 204.68% 

En comparació a l'exercici anterior s?observa u~ augment de l'activitat de 1' Agencia, que ha 
suposut que cls drets reconeguts del Consorci s'hagin incrementat en un 24,7 % i les 
'obligacio11s en· u11 22,6%. El resultat prcssupostari ha augmentat en un 41,2 %, 

L'llrca Económico-Financera de l'/\gcncia ha aponat le,s litxcs deis projectes amb 
fi11a11i;ament ufc~tat d'acord amb el 1nodul que figu 1·11 en la lnstrlrcció del model normal de 
comptabilitat local (IMNCL), aprovada per l'ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre. En 
aquestes fitxes es recull la informació indicada en la regla 48.3 de l'esmentada lnstrucció. 

7. AVALUACIÓ DELCOMPUMENT DE L'ODJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA 

h11 co111pl tmont de l'o rl. 16.2 Jcl RD 146312007 de 2 de novon1brc, plll qunl s'oprovo el 
rcglamcml de desenvolupnment de In Llei 18/2001, d'estnbilitat pre $t1postiiria. eu la ~tM1 
nplicMió les c11I llll~ locnb. es rcn lit',.a 1111n nvnhmció del cúmplimllnt de J'()l:¡jcct iu d' es111bilitt11 
de la liquidació del Consorci Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona peral 2009. 

D'acord 11111b l'arl. 3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei general cl'estabilitat pressupostaria, s'entendri\ per estabilitat prcssupostaria la si111nció 
d'cquilibri o superavit computada en termes de capacitat de finant,;n1rnmt d'ttc0rd ap1b la 
del-inició contingudu en el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 95). 

Lo cnpacitlll de ílnon1,llme11t es dctertninn e pmtir ele In difer?: 11ci11 entre els ingresso i les 
despc. es no íl11nnce1"0S (capítols 1 a 7 de l press11pos1 del 11sorci). ap licanl el. 1tjusu11ne11ts 
11eccssaris per mi de co11vc1tir les mng11it11ds prcssupost ríes nis tcmnc -previstos en el. ll 95, 

Pcr do1.orminar els ajustaments a realitzar. sobre els impo11s pres~upostaris, s'ha lingut en compte 
el "Mnnu:11 de cálculo del délicit en ·contabilidad 1111 io1111l ad~ptndo a las entidades locales", 
elabora[ per In lnlcrvenció General de I' Administració de l'Estat. 

lníormt lit¡uidació EcoluH1e 2009 docll 
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Oetcl'miniició tle la capacilnl lle fi111ínvam_¡,:nt .clcl '~nsorci: 

'l)rcts re<:oi1cglllS (Cnps. 1 ¡\ 7) 
- Drcts pe11dc111s:de cobrar (Cap.3) 
-1 Drels cohra1s cl 'c ·cr¿icis-11111c!lts (Cnp. J_) 

Total clrcts rccom:g[!ls.ajustals 
Obli1Jacio1ls reco11cgudes (Caps. ·t u 7) 

I)ifer~ncia 

' · .. 

1.964.95 1 ;20 
-43 1:5 14,90 
+3 72. 787,65 
1.906.223 ,9:5 

:_, _ _i2l 9.572;_? 1 
l!lft.648,74 

INTERVENCIÚ 

Així dones, cl 'acord anib els criterls del SEC \JS; ,cxistcix una caµacilill <le li1ianv·11ne111 de 
186.648 74 euros. 

8. ROMANF.N'l" DE TllESOREllli\ 

El mmancnt de tresorerin és un cs1a1 que detecta la liquidesa . ílnanccrn, de l'u 111i1ai. mnb 111111 
lransccndéncin fi nance1'lí i fega l. · 

ROMANENT DE TRESORERIA 

(-~) 1iuno li(¡uiils 

(•~) llre.1~ 11c,ulcnt~ de cobrn1t1cn1 
t•·) ll~I l',vs.~up(osl corren! 
('' l deis l'rcs·Mlj)O~IOS lllllCIILI 

(•'·) d'opcrnciops no prc~s111i~~lirlcs· 
(·) ing. ri:n lltin1s ptmicill$ 11'!,¡lllcr,dó dtJ111ilív1r 

(·) , rcditu rs 11cndcnls de pagumc11t , 
·1·•·) del l'(CSSll()M\ cOr,f'Cl\l 
(·•·) cid~ l'ro~supos1n~1n11Cllt~ 
( 1) d'opcmdl)J1s 110 prc,-,;1,posrnlic~ 
(•) ¡,11g, rcll lil1.a1s ¡lcmlcnrn '1i'n¡1iic~dú dcli11i1iv·n 

(=) ,R9m11úci1t de Trc.sorcrin 

(·) Sfildo~.1l~-d11btós ~olm1mcn1 
(-_) Roni. de 'l'rcsorcrin nt~~nt dl3Spcscs !i'11a11Q111ncnt alcctnl, 

2009 

1.; 35.872,12 

!-0$.118_3, 15 
•!J1t.()81) ,') 1 

11.on 
7'1 .793,2,t 

U.110 

166.211,78 
· u,.966.1u 

0.1111 
13VüU 

1.675.543,4!) 

<iO.U!J0,00 
O.Cl!l 

J:tílS~SJtJ,49 

2008 

I. IS3 .. %2,7!i 

,SJ~.~(17,'52 
·341).0/W.76 

:?,7, 15~. 17 
;;•),:?71.5!/ 

º·ºº 
l SS.'257,•l!l 
' .1K.3110.70 

O.llfl 
111,.')l(,.7.l 

1,,IJJ.ú lí!,7/1 

!Sfl.7(,Ú<J 

l.28í.8o!8,99 

bis sa ldos de d11bLós cohrmnenl corresponcn uls ·drct lic¡uidaLS l'any .2009 u l'/\ju11tn111c11 1 d"lil 
Fcn'ol, coma conseqlicncia d'lín éonvcni de col·labornció-slg1111.1 ~tnh l'Agcncii1 c11 dHt11 .25 cié ' 
nrn ig de 2007. En aques\ convcni es preveia una !lporlació towl per put'l de l'Ajuntamen t cl 'EI 
Fé.1TOI · de 120.000,00 , ·, ~lcls c¡uals ja ;s ha cobrat .el 50%, i pcr tiuu 1·c. fii ¡x:ns.i r tj1,c no es 
cobrani l' al tre 50%,.-sempre qu? t Agtncin l1~gi complcrt nmb cls Sf?IIS comprom isos: 

El Ronrnncnt de trcsoÍ'er ia pera despescs gcncmils tIS p(lÍ dcstilHtr a finam;ar modilicácions <le 
,tr~cli l de , l' cxercici 2010. /':, ~tjuesl~ efct.:ICS c11id r1\ reii lita ir I\ÍpürlÍI control COlllplablc n · 
1 obj.c~t~ de dc tennin11r ·en fol 11101i1en,t )11 pml uli lit)'.fü!u per a lin.n1vm· diles modilicacions 
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pressupt)Sh)ries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix tal i com estableix la regla 82 de 
l'ICAl.-2004. 

9. ROMANl~Nl'S DE CREDIT 

Els ro111a11enls de crcdit de l'exercici que es liquida són els saldos. deis credits definitius no 
afcclat~ al complimcnt d'obligacio11s rcconegudcs que, en el cás de I' Agencia, sumen un import 
de 623.930,33 E. • 

El s com posen: 

Els saldos de dis¡iosicions 
Bis saldos d'autorit7.acions 
Els s11ldos de credil 

Total 

74.698,55 euros 
2.950;36 euros 

546.281 .42 euros 
623.930,33 euros 

Els romancnts de credits no mrnl·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els 
suposits previstos a l'article 182 del Text Refós de la LRHL, sempre que hi hagin els suficients 
recursos financers pera la seva incorporació. 
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Exercici Comptable: 2009 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquldació del pressupost de despeses (Per Capital i Funcional: Capital + Artícle + Funcional + Partida) 

e ..... Fuñe. Ot-g. Sl>,~pcld 

- - --- -----·~ 
12 

13000 
13100 
1.3100 
13100 

13 

15100 

15 

16000 
16000 
16000 
16001 

16 

C) 

\O 

432 01 

432 01 
432 01 
432 01 
432 01 

432 01 

4'2 01 
432 01 
432 01 
432 01 

01 RETRIBUCIO~S PE1tSO,.'iA.I. F1JMC'IONA..,I 

PEBSONAL FUMCIONARI 

01 ~IONS PE'lt$0NAL L,U,Oiti\l, FI)( 

01 RS'TlUBOCIONS Fms0AAL tA&ORAL TE."lPOAAL 

02 l.J,.30RA1, TEMPORAL 

03 L\30SW. ':'.EUIOAAt, 

l'KDOWU.~t. 

01 GRATIP'ICACIONS PERSONAL LABOAAL FlX 

Dfe;Sl\'TlOS AL aBN'O~ 

01 QUOT.6S SEGURETAT SOC:IM. 

02 SEGQRl:TA'l' SOCI?J.. 

03 S~3TAT SOCIAL, 

01 QUOTES PA;oraM 

QOOUS, PRBSTACIONS I DBSPBSBS SOC'I~ 

DESP'ESB$ DE PERSONAL 

~RtOITS P~~UP.OSTAIUS 

jnkl¡ .. Modlf'IC&CloM - ·· -- ~.::: c:on;~ 
~et.es 

56.290,78 0,00 56.290,78 58-178,09 58478,09 

H.29078 0,00 56.290,78 68.478,09 SB.478,09 

659.859.20 0 ,00 859.859,20 794.54B,88 794.546,88 

63.481.63 0,00 63.481,63 51418,20 51.418.20 
0.00 116.098,26 116.098,26 71.953,61 71.953,61 
0,00 149463,79 1-49.463,79 63 927,50 63.927,SO 

923.$<10,&> 265.662.05 1.188.902,88 981 848,19 981.~19 

0.00 0,00 0,00 3.054,'19 3,05<.19 

0,00 0,00 0,00 3.D54,19 3.D54,19 

280 069,87 0,00 280.099.87 236 527,23 236 527.23 
0,00 0,00 0,00 41 091.65 41.091.65 
0.00 0,00 0.00 12801.21 12801,21 

1.079,57 0,00 1 079,57 1.048,08 1 048.08 

281..149,44 0,(10 281.149,4' 291488,17 291,468,17 

1_,2,g0.781,05 265-562,05 1.526.343, 10 1.334..848,64 1.334.848,84 

Pagina: 
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58.476,09 0,00 

.$84~09 D,00 

794.548,88 000 
51.418,20 0 ,00 
71 953,61 0,00 

63 827,50 0,00 

981.848,19 0,00 

3 054,'l9 0,00 

3.0S4,19 º·ºº 
236 527,23 0,00 

41 091,65 0,00 
12.801,21 0,00 

960,74 87,34 

291..38C,B3 87,34 

1,334.761,30 87,3' 

Rocñll'.ffib de 
éttdll 

-2187.31 

·2-187,31 

65310,32 
12063,43 
44,144,65 

85.536.29 

207.054,69 

-3,054,19 

-1.054,19 

43.542,64 

"41.091 .65 
-12601.21 

3'l,49 

-10.318,73 

191A94,46 
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Pagina: 2 

Exercici Comptable: 2009 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capitel + Artícle + Funcional + Partida) 

C!Wln'S PRESSUPOSTARIS 

l:00)\. F1Jn'.t.. Org. ·s.,. ~ pel6 · ¡,,,:_b is U.odKlcac:!'.o 111 Dtfít.i!U.U-, ObS¡~lcllO Piglllll'nU ~t~i Rom:an~ntsde 
C:otnpfotnCM$ t11toao¡u"'" ·-· necea p.agoment 

- --------
20200 432 01 01 LLOGtl2R D' EOIFIC!S I ALTRES CONSTll:QCC:IONS 99.939,04 0,00 99939,04 73186,51 82 399,64 62399,64 0,00 37539.40 
20300 432 01 01 L:.OOC::R !".ACtlW~tA, WST.11,.L•t..\ClO~S ! l,'T~Ll .>.?GE: 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 
20400 432 01 01 UOGOER MATERIAI.. 0€ TRANSPORT 6.01 º·ºº 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 

20400 432 01 02 Ll.QGOER MATERIAt.. DE TRANSPORT 0,00 J ,77000 3no.oo 2 784,00 \.991.70 1991.70 0,00 1.778,30 
20500 432 01 01 LLOCUB..~ MOBTLIAAI I EQUI:PAf~ENT 6,01 0,00 5,01 º·ºº 000 0,00 0,00 B.01 
20600 432 01 01 U-OGUER EQUIPS PROCESS05 D' INF~CJO 7.522,44 º·ºº 7.522,44 4.7S1.6c:I 4781,64 4,781,64 0,00 2.740,80 

20 LLOGtlDS 107.479,S1 J ,770,00 111249,61 80.7S2.15 69.172,98 &s.1n,9B 0,00 42.0T&,53 

21200 432 01 o, REP.:.AAC:.'.6 I Ml\,'n'E:}l!M:C:t.-¡' tD!:'IC!S I At.Cf\!..S CONS1P.üc::::Iorrs 2000,00 0,00 2 000.00 895,40 895,40 602.01 200,39 1 104.60 

21600 432 01 01 REPNV\ClÓ : :,'_}.~~1'<1I MZNT O' t:O'Jl?AHE:NTS P~it ;\ ?:toc:::sso.:; O' !~fORMACI 6.010,12 0,00 6 010.12 13138.44 11 079,76 11 041,36 38,40 -5069,64 

21 lUU'AV.CIONS, MANTENIMENT ::r; CONSERVACIO 8,011),12 0,00 8.010,12 14.033,84 11.975,16 11.843,37 331.,79 -3,965,04 

22000 432 01 01 MA'I'ER.IAL O?ICUQ, ,:o D,-VSNTAR!.ABJ.E 36.781,~ 0,00 36 781,94 11.949,56 8,585.61 6.425,71 22.59,90 28.096,33 

22000 432 01 02 MATERlAL 0'0F:CCl1"A ORCI:IA&I NO INVBm'ARI?.BLS: 0/lO 0,00 0,00 272,84 272,84 272.B4 0,00 -272.84 
22001 432 01 01 AA.D(St., t.LrBRSS 1 .u.nas PU»l.t!CACIO.'fS 5010.12 0,00 6.010,12 1,748,69 860,52 831,67 28.85 5.149.eo 

22002 432 01 O'! :1r\fER!AL lNrO:l.."'.Al'!CA N'O !t('".¡;:;r,Til..l:!.!J.Bl.E: 18.030,36 0,00 18030,36 12 804,79 11921,58 9B11,41 21í0.17 6.108.78 
22002 432 01 02 MATSRIA!. tNPORMATIC NO llfVENTAAIAll!..:S 0,00 0,00 0,00 609,94 609,94 609,94 0,00 ,;og,94 
22004 432 01 01 ALT2ES DESPE'SES 6,01 0.00 6,01 0,00 0,00 0.00 0,00 6,01 
22100 432 01 01 St.:a.~IN.!STl!.AX::NT E"N!!~GI.,,_ &Ltc'rit.!CA 15,01 0,00 6.01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 
22101 432 01 01 STJBlll:II..'llSTRAMEITT' AIGUA 6.01 0,00 6.01 0,00 0,00 0,00 0,00 601 
22109 432 01 01 ALTRES SUB>IINIS'liUll'\EJiTS &,01 0,00 6,01 0,00 0.00 0,00 0,00 6,01 
22200 432 01 01 co:-r.uNrc;.c;-:;:m1s n1.e~Q~11Q'&S 12,020,36 0,00 12 020,36 6313.78 5622.~2 5622,42 0,00 6,397,94 
22200 432 01 02 COl'fUmCACIONS 0,00 3000,00 3.000,00 544,65 544,65 544,65 0,00 2455.35 
2220, 432 01 01 COMmf"ICACIONS POSTAL$ 12.020,24 0.00 12CI20,24 5.:259.91 3560,05 2.999.14 560,91 B.460,19 
22204 432 01 01 Co:,f"JNiCAC!O~iS !NFO:lMAt!OU:::s 3.005,06 0,00 3.005,06 2 500,00 1,756,32 1,717.32 39,00 1 248,7,4 

22300 <32 01 01 TRANSPORTS 601,0"t 0,00 601.01 0,00 0,00 0.00 0,00 601,01 
22400 432 01 01 PRIMFS D ' 1'.SSEGUR.~BS º·ºº 0,00 0,00 7 694,43 7,889 70 7 889,70 0,00 -7.889,70 
22600 432 01 O, O,..-n:.G , .t'./BSU 6010,'i2 0,00 6.010,12 4,383,35 3686,96 3.611,96 75,00 2 323,16 
22600 432 01 02 DE$PES.e$ DlV.ERSES 0,00 0,00 0,00 m.n 992.n 992.n 0,00 -992,72 
22601 432 01 01 A'Z'ZKCIONS ~O'i'OCO!.-\!UE:S ! DE aE:PRi:S~~TAC!ó 9015,18 0,00 9.015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9,015.18 
22606 432 01 01 REWIONS I CONFERENCIES 0,00 0,00 0,00 4.288,95 4.288,95 4.288,95 0,00 -4.288.95 
22700 432 01 0\ No'l'&J"A 12.020,24 0.00 12 020.24 11.257,62 9491,23 8617,49 873.74 2.529,01 
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Exercici Comptable: 2009 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost de despeses {Per Capítol i Funcional: Capítol + Artícle + Funcional + Partida) 

Cl!tOITSPRESSU POSTAAlS 

Ecoo. FÚ:"'- C):g, :Sp, '!U<dpl:14 ~ciaJ: ,I\Co<ltflac.lOl\$ DtfinlllU11 Dnj,o,ia' .~ C !>Ug;)C.k,n~ 
comprom·~u nccnr;;ridts . ..... 

- ------- --

--> 
..... 

22706 

W05 
2271~ 

22 

23000 
23100 
23100 
23300 
23301 

23 

•:i? 01 
•:12 01 

o, 
432 ~· 
432 01 

432 01 
432 01 
432 01 
432 01 

01 :E$TUDIS I 'tJtEBALLS T~ICS 256988,87 
02 8STUDIS I T:llBALLS TECN!C'S 0,00 
03 FSTUD!S I TR.EeALl'..S TBCNlCS 0,00 
01 M.TRES CONTAACT.ES D:S: SERVEIS 39.070,00 

t{ATEIUAL, Stl8HXlUSTJUIM2NTS X: ALTUS 411Ji97,54 

01 OI EI'ES 9015,18 
01 LOC0.'-1:0CIÓ 50.00000 
02 LOCOfo>OC~O 0,00 
01 ALTRES INODlNITZ.i\CIONS 6.01 
01 AJU'i'S .i CU:.tSOS D:: FOR..'1AClÓ DEL FE.:tSONAT, 6.010,12 

INDZMN:IT:r.ACIOH'S PBR. llll.0 DEL SERVEl 6S.031i31 

DBSPBSBS BN BEtlS C02JU'llffS l' SBZ.VE:t:.S 592.118,48 

0,00 256988,Bi 104256,34 !30.880,27 
53.112,40 53,112,40 21,209,82 21 209,82 
1300,00 1 300.00 160,00 137,93 

0,00 39.070,00 23.225,46 21.506,17 

57.412.40 469.00,,"4 219.683,05 183.917,68 

0,00 9015,19 1 982.09 1 982,09 
0,00 .50000,00 .U 026,61 21700..43 
0,00 0,00 907,12 907,12 
0,00 5,01 0 ,00 0,00 
0,00 6010,12 S.541,64 5722.10 

Cl,00 65,031.31 53,457.46 36.311,74 

S.1 .182,40 SSl.300,88 367,926,,50 301.377,66 

Página: 3 

P"ll•'l"'•i, ~: ~man~~ 
PQ:lm.lnt 

n .607.32 8272,95 176.108,60 
21 209~82 0.00 31 902,58 

137,93 0,00 1162,07 
19.214,47 2.291.70 17.563,83 

167.405,4& 1&.512,22 285.092,26 

1 Sl&Z,09 0,00 7.033,05! 
26 6'10.50 869,93 22 200,57 

907,12 0,00 -907.12 
000 0,00 6 ,01 

5.722,10 0,00 288,02 

35..451,.81 859,~3 28.719,57 

283.673,62 17.703,94 351.923,32: 
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Exercici Complable: 2009 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capitol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida) 

Cllt01TS PR>'SSUPOSTA~~ 

-E.e:~ fw,c. Sp. o...,fpc:ló tnkll:ls Modtnc,1c4otta Od!nfllu• llcap~ ObUg.,c!onts 
-compron'141'1ff rtr;o.,~ 

------ ---
;;<!i(IQ 432 01 01 Af.TRES DESP~S FTJfM'CERES 601,01 0,00 601 ,01 EB,n 66,72 

:)4 tm DrPOS11"S, F'.IANCES I: A.t.TUS 601,01 0¡00 601,01 68,72 6'1.72 

1).1..SJ'Ul:8-F~ 601,01 0,00 601,01 SS,72 6'1,72 

__,. 

"' 

Página: 4 

i'•g>- Obl!o>,clooa· 
pe.~ 

~manc,n.tt..ct. 
. -

68.72 0 ,00 532.29 

68,72 0,00 532,29 

68,72 0 ,00 ~2.211 
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Exercici Comptable: 2009 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capitol i Funcional: Capítol + Artícle + Funcional+ Partida) 

~llS Pl(ESS1ll'OSTAAIS 

Ec.Oit. , .... o~ !;p. O<'Cllpd6 trmt~"' ModltlcaOk> .. Odlnltltfl" - -~ :~.~ C.CinpfOl'l"ao:t: 
ntw 

---------
.<15400 432 01 01 A :JNI~:tSlT.!t..TS :: !"J~iDAC!0NS tm::VERSI':',i.;tI~S nms, 0.00 ai.777.M o.~ 0,00 

•• A OOMUNITA'?S AOTONOMBS 3s,m,s4 O,DO 35.777,8-4 0,00 O,Ot> 

48900 432 o, 01 ALTRES TAANSFERENCl.ES ;,,. FAMIL.IES l" INS!'l'I1JCI0NS 61-103,64 0,00 61.103,64 26.687,88 26597,88 

48 A r:AH:l:LIZS: I INSTITOC. SENSS ANIM DS LUCRE 61.103,64 0,00 61.103,64 Z&.687,88 26.597,88 

TRAkSr'ER.BHCIES CORRENTS ,&.881,46 º·ºº 96.881,48 26.687,38 26.597,88 

-- - -- - ....... . ' 

Página: 5 

Pig~ Ob!tg.KJon-, ~ti•• p;<D4tn!tdo· · ctfdll 
pagJ:mm1 

0,00 0,00 35 TT7,84 

o,oo º·ºº 3S.777,84 

26597,88 0,00 505,76 

tt,,Ei97,8S 0,00 34.505,76 

26.597,88 0,00 7C.283,60 

--- """,'1") . 
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Pagina: 6 

Exercici Comptabte: 2009 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capitol + Artlcle + Funcional + Partida) 

CRllD!r.rl'RESSOPOS'OO!IS 

Econ. ....... Drll- ----- --- -- - lí - - -.. ,,_..,.. = ... - .,..,,.. ..,_ 
52300 432 01 01 INVER.516 MOYA EN MAQUtWIA, I?IS"'..AL· I.A.CIONS I UTILIAI'~ 6,01 0.00 6,01 3.596.00 3.100,00 3.100,00 o.oo -3.093.99 
62500 432 01 01 WVERSIO NOVA EN J.:K)BlLIAlU I ENSERS 3.1)05,06 0.00 3005,06 o.oo o.oo o.oo o.oo 3.005,a3 
62600 432 01 01 INVl:RSIO NOVA EN EQU"IPS PERA PROCESSOS D'INFOIIMJ\CIÓ 22810,00 o.oo 22.810,00 35162,12 30.468,65 '27.'Zn,85 3.190,80 •7658,65 

62 Dl\r. NtrY1 Jl'BR l'tlllCIODKDl'T lmLS SZKVSI5 25.821,Gl' o,oa 25.121,07 38.751,12 ..__66 30.$77,15 J.190,60 -7.113.,58 

64000 432 01 01 DBSPESBS mt INVBRSIO?IS I~-SOFTNARB 34.555,00 o.oo 34.555,00 20.808,49 17.938,35 11.954,00 5984,35 16616,65 
64000 432 01 02 DliSPESES BN DWJl:RSXONS IMMATBIUALS-SO~ 0,00 6.000,00 6 .000.00 5 .172,41 5.172,41 s1n.41 o.oo 827,59 
64 WSPBSBS DI DCVDBXQtlS 34.155,00 6..008,00 ol0.&56,00 ZU80,90 23.110,76 17.126,41 5.984,35 17."44.24 

""""'''"""' RJW,S 
60..376-07 6.000,00 58.sTG,07 &1.n,,02 58.679,41 '7.'504,26 9.175,15 '-'96,66 

TOTAL 2.010.758.09 3'12..1'4. .. 2.34>.502,54 1.794.270,16 1.71il92,21 1.S92.60S,.78 ...._ 623.930,3'1 

Barcelona, 26 de febrer ~010 

li' _I/. e.•=•'• 
Director 
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3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

EXERCICI CORRENT 
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Exercici Comptable: 2009 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capitol + Article + Partida) 

P~na Pres:i.Up<isUrlH 

Ecói'.I. ·o,v. Oaofpoló Prwl.sfons 11.odlfi:c.acfDM Pntvkktns 
m=ol\!1: 

0Rta,Ml1JIJlts Drtts c~ Dicta ~.U E.l:~6s h f~~t 
lnkllJa dolln~- re:oneg1.1& ~6 

30000 01 IE.\fc'.l'.::s sE~'lEI S, CONST ! .ljS!Si . ?:NTITAiS l)ÚSt 967316,63 152920.31 1,120236,94 1.010790,13 0,00 0,00 1 010.790,13 655 527,71 355262,42 109446,61 
30002 01 V&.'i'O~S SEF.VEJ:S Da: CONSULT.I ASSIST , .EMPRESES P 129 310,35 0,00 129310, 35 1os s1e.,o 0,00 D.00 105.878,10 29 625,62 76 252.48 23 432,25 

:,:o = •• 1.096.526,98, 152-1320,31 1.249.547,29 1.1,6.668,23 º·ºº º·ºº 1.1 16.668,23 685.153,33 431.514,90 132.879,06 

300 01 AE.t!ITSGAA.h6N'!S DE PRESSUPOSiOS T~"'CATS 0,00 0,00 0.00 90.35 0,00 0.00 90,35 90,35 0 ,00 -90,35 

38 REnn'EGJL\l'fENTS 0,00 0,00 0,00 90,3$ 0,00 º·ºº 90,3$ 90,lS º·ºº -90,35 

39900 01 Al.TRES .INGR&SSOS orvi::1t.~~ 000 1.099,28 1 ,099,2S º·ºº - 1093,27 

39 J'VCU$.SC1 •.01 D,00 6,01 1099,28 o,oo O,OD 1.099,28 1.099,28 º·ªº -1.o93.27 

rAXES I ALTRES INGRBSSOS 1.096.632.99 152.520,31 1 .249.553,3D 1.117.1357,8$ D,00 0,00 1.117.857,86 686.342,96 4J1.S'f4,90 131.695,44 

J)1JJ'); 
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Exercici Comptable: 2009 
;g1~. as~-

EcOft.. 0 /g. 

---
42001 01 

42 

45001 01 
45501 o, 

45 

46100 01 

"""º' 01 
46401 o, 
46701 01 

46 

48000 01 

4B 

49000 o, 

49 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capitol + Article + Partida) 

~tonsptaaupo_,d,trtt 

0-rlp& ~!@: l!'.odlf1<4#'>'!0 -,a.o,,,· c .... 0~ 1." uJJm Dtc/1.cariC.fUl.fs. ·tirttl · Ree1pt.;1efó ntt1 ':o,tts perustcts: ExdSJclcr~ ~ 
'cfoffnld.c1> roecmeguts t~ne-,tb- ntu. de CObram~ prc-wi.~ 6 

JU.TRES "iRANSFERc:t.CltS t>S L' '!::STAT 242.661 ,00 0,00 242.661 ,CO 243.931,@ o.oo 0.00 243931 ,49 243.931,49 0,00 -1 270.49 

TRAHSPERENCIJ?S COMB?ttS DE 1'':SSTAT 242.661,00 0,00 242.661,00 243.!13"1,49 D,OD 0,00 z43_ga1,49 243.931,49 0,00 -t.270,49 

A~'!'R~ TAA.'ISFER~~I!:S Gt"~E~U!TA'!' DE. D\1"At.U'N't 6,01 0,00 6.01 0 ,00 º·ºº 0.00 0.00 0,00 0,00 6,01 
A.1.'i"R25 TIV\..'iS:'. CTS.,\LT:tts ca:-rJmTATS Aa:ÓNc;«S 6 .01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 6,0, 

TF>.NSY , CTS. DB LBS ce . AA. 12,02 0,00 12,D2 0,00 o,oo o,oo 0,00 o,co º·ºº 12,02 

OIPUTA.r:IÓ n;. r!AR(:F.r,m:-~- T'~}.:-J~RtNc::.==s C'ORiUC-:~lT 210 000,00 o.oo .no.000.00 190 000,00 o.oo o.oo 190 000,00 190 000,00 o.oo 20 000.00 
l'..t-JNTAMEN'!' o::: 3AACt-:L:>:,fA - TR,V.S!-C::tÉ~C.~ CO!l., 210 000,00 nnn ?1nflN'IM ?1nf'.IY'IM OM 0.00 210000.00 210.000.00 0,00 0.00 
'.::MS!'!T?.- 7R.ANSF'ERb."C!eS co;;.ns'!'S 210000.00 0,00 177 760,00 177.760,00 a.oo 32.240,00 
.iU.!R!:':S T:v\~S~r.a\ÉNCi:ES 6,01 a.oo 6,01 o.oo 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 6,01 

TRAl'ISPERESCIZS CORRBN?S 0' E!!il'TITATS LOC).LS 630,006,01 0,00 63{1.006,01 677,760,00 o,oo 0,00 5TT.7GO,OO 577.760,D0 0100 52.246,01 

~TRES 'IRANSF. ?A."lll,li!S I UISTI't . SEJiS& AAIH 6,01 0,00 6,01 0,00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 6,01 

llUNSF. CTS. FAMU,IBS I INST.X:T, SBNSE" ANDd LtJ 6,01 0,00 6,01 0,00 o,oo º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 6,01 

At.TRES TR.MSF.C('J)!Ull'I1'.AT EOROPM 40809.00 0 ,00 40809.00 10230,29 0,00 o.oo 10230.29 10.230.29 0.00 30.578.71 

1'R»iSF. CTS. DE L'EXTDIOR. 40.809,0D º·ºº 40.809,01) 10.23C,2.9 0,00 o,oo 10.230.Z, 10.2101%9 0,00 30.678,71 

TR1.ll'SFE:RBNeI~ CORREW"tS 913.494,04 o,oo 913.494,04 831.921,78 o,oo 0,00 831.921,78 831,9-21,78 0,00 81.572,2& 
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Exercici Comptable: 2009 

E<oo. O,v. D6<rÍpc:IO 

----- -
o, lNTEIU::$$0S DE DIPOSITS aAACil.RIS 

52 INT~SOS DE DIP0S175 

5 lNORBSSOS PA1:Rl:!!ONIALS 

--- --- -, -.. --. ,--. -, '""'. ] ) "i iJ -, j '1 ") 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Partída) 

?rc,,rf1;11Qna prnsu¡¡.omttn 

F.nrl: Modfflc.acJOI\S Pnr\ilisfon::; º'"" cm,-MM.d,lot, orcts iUn«:l!l:f:I. Dritt' Rtc:apt&t:J6 Dttl -- ... ~tdsri-rti -

601,01 0,00 801 ,01 15,171.56 0,00 0,00 15171,66 12 596,55 

601,0, 0,00 601,01 15.171,56 0,00 º·ºº 15.171,56 12.696,65 

601,01 0,00 601,01 15.171,S6 0,00 º·ºº 15.171,55 12.596,SS 

Página: 3 

°"'!S~f\1fffll;t 
de-~ob,ammt 

ao4,ltddC'CU-. Pf""!.r6 

2 575,01 -14.57055 

2.575,01 -14.570,55 

2.575,01 -14..570,55 
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Exercici Comptable: 2009 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Uquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Artlcle + Partida) 

PrM1'4nJI-·~ .... 
Econ. °'9- Dewfpcl~ ?Yr,b\ ... ~ Ir-Ion> Pl;elrblon-. Dm$, 0rtts, anurJ.mt:t, Orcts eanccl.btl Dma bc:lp>..tcl6ntta 

Cnii;:f.»$ dtffn'ftlv~ t'K'OnU§l llfi: """'1og4,ti•to 

- --
72000 01 TR»!s.?'. CA;>. IP- t. ' Aa'4:INISTAACIO GRAL DE L'EST 6,01 0,00 15,01 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 

72 TRAN$F. CAi'. D!I l,'2STAT 6,01 0,00 5,01 º·ºº 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
75000 01 TRANSf'EREKCla'S Ill1 CAPITAL DE LA. COffl.JNr?A"I' AUT 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

75 TJtMSFDBNClBS DB CAPrTAL D8 U. COIMtmlTA'.t A0T 6,01 0,00 &,01 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 

76100 01 TMNSf. CA?. DIPUTACIONS, CONSELLS l CONSE:LLS 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76200 01 ,-,D:~11' (.';;51' ti'~-~ 6,01 o.oo 6 .01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76400 01 TM.NS~ . CAP 01:> A.~ HZTROPOLlTAMES 6,01 0,00 6.01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

76 TRANSF. CAP. D'DITITA'?S L0c.u.s 1B,03 o,oo 18,03 º·ºº 0,00 0,00 0,00 o,oo 

TRANSJ'ERENCt6S D!'! CAPITAL 30,05 noo !\tlM n nn nnn n nn 0,00 0,00 

Página: 

~ r.;1=. E.zeft I d.N'ccte 
pmlil'6 

º·ºº 5,01 

0,00 s.01 

0,00 6,01 

o,oo 6,01 

0,00 6,01 
0,00 0,01 

0.00 6,01 

0,00 18,03 

0,00 30,05 
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Exercici Comptable: 2009 

-- "°'9- DoocrlDd6 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capitols: Capítol + Article + Partida) 

-- -llkái::ioq,I f'n,,1olona 
ilolNs'9 - lln<>•--- llffl> ~- ,,.__ -/dO!octo 

-- dio'~ pmld6 

------- --- -------------------- ------------------------------------------
87002 01 
87 

R.T. J\PLICACIO PER INCORP 

~DZ'tu.S0a:a.1A 

AC'llUS B'IJQ.JiaRS 

0,00 .... 
0,00 

TOTAL 2..01G.J'~09 

179.824,14 
17U2A,14 

179.824,14 

179824,14 
179.824,14 

179.824,14 

0,00 
0,00 

0,00 

=.744,45 2.34>........ 1 ....... 1,20 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 .... 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 1,964-951,l!C 

' 

im, ,,,r ., 

0,00 
0,00 

0,00 

1.530.861,Z, 

0,00 
D,00 

0,00 --
179,824,14 
17'.824,14 

17$.82A,14 

:178.651 ... 
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Exercici Comprable: 2009 

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2009 

a. Operacions COffents 

b. Altres operacions no flnanceres 

1. Total operacions no financeres (a+bl 

2. Actius financeis 

3. Passlus financers 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 

AJUSTOS: 

N 
....,:¡ 

4. Crédits gastats financiats amb romanant de tresoreria per a despases grals. 

5. Desviaclons de ~t nagatlu de l'exerclcl 

6. Desviacions de f"man~ positiu de l'exen:icl 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

Salvador¡ 
Director, 

2010 

(JREIS ~1EIS ~CIONS, 
RECO!<EGUDESIIElES 

1.964.951,20 1.662.892,80 

0,00 56.679,41 

1.964.951,20 1.719.572,21 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.964.951,20 1.719.572,21 

Pagina: 

A.JUSTOS .~llT ~ -
302.058,40 

-56.679,41 

246.378,99 

0,00 

0,00 

245.378,99 

25.052,01 

236.426,56 

99.823,52 

407.034,04 
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Exercici Complable: 2009 

1. (+) Fons nquids 

2. (+) Drets pendents de cobrament 

(+) del Pressupost com,nt 

(+) de Pressupostos tancats 

(+) d'operacions no pressupostáries 

(-) cobraments realltzats penclentS d'apllcació definitiva 

3. (-) Obligacions pendenls de pagament 

(+) del Pressupost con-ent 

(+) de Pressupostos tancats 

(+) d'operacions no pn,ssupostaries 

(·) pagaments realitzats pendents d'aplicacló definitiva 

l. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 

11. Saldos de dubtós cobrament 

lll. Exc:és de finan~t afedat 

IV. Romanent de tresoreria pera despeses generals (1 -11 -111) 

N 
\O 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2009 

Joan Antoni Barón Espinar 
Presiden! 

434-089,91 

0,00 

71.793,24 

0,00 

26.966,43 

o,oo 
139.245,35 

0,00 

IIIPORTS JUfY 2IIOll 

1.335.872, 12 

505.883,15 

166.211,78 

1.675.543,49 

60.000,00 

0,00 

1.615.543,49 

Página: 

lMl'OfttS,.HYANTUIOR'ZGO! 

349-080,76 

27.155,17 

59.271,59 

0,00 

38.340,76 

0,00 

116.916,73 

0,00 

1.153.362,75 

435.507,52 

155.257,49 

1.433.612, 78 

0,00 

150.763,79 

1-282.848,99 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA Página: 

Exercici Comptable: 201 O 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capftol i Programa: Capftol + Artfcle + Programa + Ap.Press.) 

~PRESSlJl'OSWllS 

Eéon.. P"°II Qrg í7501 b.11ertpd6 r intdol, 11.~.,,. Otflr,IJUI cam~S:=t Ol¡!aoc/ono ,Pag•ai• .... Dlltlp:r<>,,. ---~= 1'·c:ci~-· P-•ndfl'D .de " .... - --------- PIQtlll""I ~ .,a,oaao,o 
10100 172 01 01 RETRlBUCIONS BASIQUES E'ERSC~ DIRECTIU 102 708,18 0,00 102 70818 43 430,19 43 430,79 43430,79 º·ºº 59 277,39 

10 OX'o~ mi gov•m i peraonal d.inctiu. 102.708,18 0,00 102.708,18 43.430,79 43.430,79 43.430,79 0,00 69.277,39 

12000 172 01 01 SOVS O!;L GRUP Al fUNCION1rt.RIS 16 533.67 º·ºº 16 533,67 8 478.85 8 478.85 8478,85 º·ºº e 054,82 
12006 172 01 01 TRIENNIS 5 084.82 º·ºº 5 084,82 2 794,95 2 794,95 2 794.95 º·ºº 2 289.87 
12100 172 01 01 COME'L~'T DE DESTINACIÓ 10463.53 º·ºº 10 463,53 12444,14 12444,14 12444,14 º·ºº -1 980,81 
12101 172 01 01 COMPL.frMENT ESl?ECÍFIC l DE RE:SPONSABILI'mT 24 413.23 º·ºº 24413,23 11 720 37 11 720,37 11 720,37 º·ºº 12 692.86 
12105 172 01 01 J1.L'I'RES CCMPLEMENTS 1 900.53 º·ºº 1 900,53 1 230,00 1 230,00 1 230.00 0.00 670,53 

12 l'ex•ono1l. funcionaxi. 68.396,78 0,00 68.395,78 36,668131 36.668,31 36.668,31 0,00 21.727,47 

13000 172 01 01 RETR!BUCIONS BASIQUES PERSONAL l.ABOAA.I. FIX 734 828, 15 º·ºº 734 828,15 354 836,65 354 836,85 354 838,65 º·ºº 379 991 ,50 
13100 172 01 01 RETRISUCIONS 81..SIQUES PERSO!>HU. LABORAL TD'JPORA.L 205 969,30 º·ºº 205 969,30 114 498,85 114 .498,85 114 498,85 º·ºº 91 470,45 
13100 172 01 02 :Laboral temporal. 0,00 35 200,00 35 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 

13 E•r•onal lCor•l. 9'10.797,46 36.200,00 975 997,'5 469.336,60 469.336,60 469 336,50 0,00 606.661,96 

15300 172 01 01 C<:NPLEMENT DE DEDICAC IÓ ESPECIAL - LABOAAL FIX 7 060,58 º·ºº 7 060,58 3633,14 3 633,14 3 63314 000 3 427 ,44 

15 ::cncentiua a1 :renda!ent. 7,060,68 0,00 7.060,68 3633,14 3.533,14 3 633,14 0,00 3.427,44 

16000 172 01 01 ::!EGURETAT SOCIAL 313 502,88 0.00 313 502,88 160 246,60 160 246,60 160 246,60 0,00 153 256.28 
16008 172 01 01 A::!SISTENCIA MEDIC<>-fA.RKA.CEUTICA (PANE..'1) 1 079,57 0,00 1 079,57 436,70 436,70 43S.70 º·ºº 642,87 
16200 172 01 01 FORJ.1A.C: IÓ I PERFOCCIOlO,MENT DS!. E!ERSOWU. 3 855.10 0.00 3855.10 64,70 64,70 64,70 0.00 3 790.40 

16 (2Uot••, pr••tacionai i d••pu•• •oc1.•l• a c&rr•c de l'ocup•dor. 318.437,56 0,00 318 437,66 160.748,00 160.748,00 160.748,00 0,00 167.689,66 

DDZDU m: n:ll.!.01';\L , 1.427 399,64 36.200,00 1462599,64 713.816,74 713.815,74 713,816,74 0,00 748.783,80 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA Página: 2 G) ..... 
1\) l> e ...... ...... g-~i Exercid Comptable: 2010 CD~ (II-a ~9. 

""'"' SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 Qiñ" 

r:r 
Q) 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capitol i Programa: Capitol + Artlcle + Programa + Ap.Press.) ::, 

"' 

Otí~M Obi.goc(ona Pf01lc Sp, 15tscif~ r lríc:lala llolllltodom com~=: F'"91mtnb Obli~ llomW>O= ..... .. Pffi(lfflbck 
11 ..... p_..una --- ¡m,o,;,,10 

20200 172 01 01 LLCGUER D'EDI!'ICI:l l MTRES CONS'I'RUCCION:3 87 386,70 0,00 87 388,70 72 243,97 31 139,64 31 139,64 0,00 56 247,06 
20300 172 01 01 LLCGUER MAQUINil.RI"-, INSTAL• UCIONS I UTll~TGE 6,0 1 0,00 6,01 2 944 23 2 134,38 355,73 1 778,65 -2121!,37 
20400 172 01 01 LLOGUER MATERIAL DE TRJI.NSEORT 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 
20500 172 01 01 LLOGUER MOBILIARI l EQUIP'-MENTS 6,01 0,00 6,0 1 O 00 0,00 0,00 0,00 6,01 

20 Ar:rendaaenta i c.inomi . ST..404,73 0,00 87.404,13 76.188,20 33 214,02 31 .496,37 1.778,66 64.130,71 

21200 172 01 01 REPJUtl.CIÓ EDIFICIS I Al.TRES CO:-.'Sl'iUICC!ON"S 1 000,00 000 1 000,00 6 586,42 5 761.92 5 295,73 466,19 -4 761 ,92 
21600 172 01 01 REP1\AACIÓ ~QUIPS P&R J. PROCESSOS D ' INfORMACIÓ 4 000,00 000 • 000,00 93,00 93,00 93,00 000 3 907,00 

21 Rapa:racion• , .antaniacit i c:onaervació. 6,000,00 0,00 5 000,00 6.679,42 5.854,92 5,388,13 466,19 -854,92 

22000 172 01 01 MJ\.TERIAL DTOFICIW\ NO INVENTAAIABLE: 12 020,24 0,00 12 020,24 9115,99 5139,18 2 602,82 2 536,36 6 881,06 
22000 172 01 02 ordineci no inventada.ble. 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 
22001 172 01 01 PRIMSA, LLIBRES I JI.LTRES PUBLICACIONS 1 000,00 0,00 1 000,00 1 052,94 472,23 472,23 0,00 527,TT 
22002 172 01 01 MJl,.TER:AL INF000'rIO. NO l.NVENTAAIABLE 6010,1 2 000 6010,12 11.512.23 7 227 ,81 6 910 39 317,42 -1217,69 
22002 172 01 02 Ka~nal infocmAtic no invem.aciable. 0 ,00 4 250.00 • 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 
2200s 172 01 01 Al.TRES DE:SPESES 6 ,01 º·ºº 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01 
22100 172 01 01 SUBMINISTMMENT ENERGIA ELí:cTRICA 6,01 0,00 5.01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 
22101 172 01 º' SUBMINISTRAMENT o•A.IGUA 6,01 0,00 6,01 0,00 º·ºº 0,00 0,00 6,01 
22199 172 01 01 ALTRES SUBMINIS'I'PJI.MENTS 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0.00 6,01 
22200 172 01 01 CCOOJNICACI ONS TELEFON'IQVES 7 000,00 0,00 7 000,00 5195,00 1 799,04 1 799 ,04 0,00 5 200,96 
22201 172 01 01 COMUNICJI.CIONS POSTALS 200,00 º·ºº 200 ,00 264 ,19 264 ,19 264,19 000 -64,19 
22203 172 01 01 CCHUNICllCIONS INFOR!4.TIQUE:S 1 500,00 000 1 500,00 1 800,00 89864 898 64 000 601 .36 
22205 172 01 01 SERVEI.S MISSA TGERIA 2 900,00 0 ,00 2 900,00 2 905,64 2 068 00 1170,15 897 85 832.00 
22205 172 01 02 s~rvei 11i~~a'tg~cis 0,00 500,00 500.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 500 00 
22300 172 01 01 TAANSPORTS 601 ,01 0,00 601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 601,01 
22601 172 01 01 ATE:NCIONS FROTOCOLAAIES I DE REPRESENT.lt.CIÓ 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº , ººº·ºº 22603 172 01 01 PUBLICACION"S EN OIAAIS OFICIALS 1 000,00 0,00 1 000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 
22806 172 01 01 REUNIONS, CONFERtNC!ES I CURSOS 3 500,00 0,00 3 500,00 1 303,60 1.303,60 1 303,60 0,00 2 196 ,40 
22607 172 01 0 1 OPOSICIO~S I PROVES SELECTIVES 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 
22699 172 01 01 Al.1'RE.S DESPE!'IES OIVERSES 500,00 0,00 50000 1 214,74 81982 688,67 131 ,15 -319,82 

O) 22700 172 01 0 1 NE'r-'...JA 12 02024 º·ºº 12 020,24 8 108,31 5 242,44 3494,96 1 747,48 6 777,80 o 
22706 172 01 01 ES-TIJDIS I TREBALLS Ttc:NICS 129 818,58 oºº 129 818,58 153473,32 88 700,97 35 619,97 33 081 ,00 6 1 117,51 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA 

Exercid Comptable: 201 O 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capltol i Programa: capltol + Artícle + Programa + Ap.Press.) 

CJtÉl!T9,P!tESSIJPOSTARI$ 

Econ. ""°' Qrg s,,, o-~- fnfd.•• ModWll:ad<IM ... Dnpim OliKgoe~"" ._... ... 
(;~,r'íl-~ Net:Or,,aud•• 

nteH ----
22706 172 01 02 Estudis i ueballs tknic'3. º·ºº 27 í50 00 27 150.00 º·ºº 0,00 000 
22799 112 01 01 JU,TRES TREBALLS RE:M,ITZATS PER EM!?RESES l PROFESSIOWU.S 2002172 0,00 20021.72 22 226.M 8901.01 8626.01 
22199 112 01 02 Altee~ t.cebalh: realitzat.s per altee~ empceses 1 pcofe3:üonals, 0,00 2 500,00 2 500,00 1 058,93 801,74 0,00 

22 Material, suhaini.atr&JMnt• i altr••. 200 115,96 35.200,00 236.315,96 219 231,28 103.638,67 63 860,67 

23010 172 01 01 DIETES DEL PERSONAI. OIRECTIU 4 000,00 O 00 4 000,00 53542 535,42 535,42 

23020 172 01 01 DIETES OE'L PERSONT.L NO OIRECTIU 2 010 12 O.DO 2 010,12 48417 484 ,17 484,17 
23110 172 01 01 LOCCHOC:ó DEL P~S~L OIRECTIU 2505061 º·ºº 2505061 23 317,08 7 119,39 6 702 34 
23110 172 01 02 Del personal dHectiu. º·ºº 1 500,00 1 500,00 º·ºº 0,00 O 00 
23120 172 01 01 LOCOMOCIÓ DEL :E?ERSOWU.. NO DIRECTIU 5 000,00 0,00 5 000,00 5592,17 4 099.49 344849 
23120 172 01 02 Del personal no direi:-tiu. º·ºº 2 000,00 2 000,00 º·ºº º·ºº 0.00 
23300 172 01 01 ALTRES INDEMNITZACION9 6,01 º·ºº 6,01 0,00 º·ºº º·ºº 
23 xn.~tzacion11 p•:r raCI del •e:cvei. 36,066,74 3600,00 39.1566,74 29.928,84 12 898,47 11170,42 

24000 172 01 01 OESE'ESES O'EDICIÓ I OISTRIBUCIÓ DE :E?UBLICACIO:,,s 1 000 00 0,00 1 000,00 º·ºº º·ºº 0,00 

24 t>.•pe••• de ¡,ublii:u:ittrut . 1 000,00 0,00 f 000,00 0,00 0.00 0,00 

DED'"D.U' U 1:H :J l :Kll'Rl:S, 329.687,42 38 700,00 368 287,42 331.027,74 166.666,08 111.906,19 

; ") ) J } ' ') ") 

Pagina: 3 

P~tnt.l 

l(om..,..i.~ -o 
º·ºº 27 150,00 

275,00 11120.71 
801,74 1 698,26 

39~788,00 131 .617,29 

0,00 3464,58 
000 1 525.95 

1 077 ,05 17 271,22 
0,00 1 500,00 

651.00 900,51 

º·ºº 2 000,00 

º·ºº 6 ,01 

1.728,06 26668,27 

000 
1 ººº·ºº 

0,00 t .D00,00 

43.760,89 212 621 ,34 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA Pagina: 4 

Exercici Comptable: 201 O 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capftol i Programa: Capftol + Artfcle + Programa + Ap.Press.) 

.::Rél5m!·-~~RfS 
Econ ·p,~ EJiv. :sti¡ 'Doiiiif/icl~ 11 lnl,cf~• M_odW!coclons p.ni,Jilu,, Doapt&n Obllpeton Píg,lmonü Ql>llgoc¡óní R--,.i\ts$ 

eotnpnn,.1.a -~· pt<Ul.,.ú:do crWII -· !'~"''ª 
-- ----------- - 3QX)!;Q01p 

35800 172 01 01 INTEJU,SSOS J\RREND1,MENT FOTOCOPIADORA. 668,93 0,00 668.93 298,86 256,44 42,74 213,70 412,49 
35902 172 01 01 COM!SSIONS BANC'.AA.IES 300,51 0,00 300,51 28,42 28,42 28,42 0,00 272.09 

35 ZDte%•••o• d• d9aa:r• i a1u •• CM•P••- financ-eJ:- . 1169,44 0,00 969¡44 327,28 284,86 71,16 213,70 684,58 

3 Dl!SPESES l"DIMCl:IXS • 969,44 0,00 969,44 327,28 284,86 71,18 213,70 684,58 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA Página: 5 

Exercic:i Comptable: 201 O 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capltol i Programa: Capltol + Artlcle +Programa+ Ap.Press.) 

~~OSTAAIS 

e-,. Pi-og. oro Si,, Dhc~pcl6 Ir lillc;lll• ... dkoc¡..,,, D""1!lhl> on,pn.-, Ó!>li,io<io,.. P"ll"fflOllb R. ...... entodt: 
COt1lPfOffl:•MS m:o~ <ridll 

t\llU PoPtllllfll. 
30Ua01D ----------

45200 172 01 01 TM.NSI'ERENCI&S CORRENTS A CUNDACIONS V:-iIVERSI'J'ARI~S 6.010.12 º·ºº 6010 12 3 600.00 º·ºº 0,00 000 6 010,12 

45390 172 01 01 IU.TRES SUBVENCIONS 6 010,12 0,00 6 010,12 O 00 º·ºº 0,00 000 6010,12 

45 A c:Gldmitata autOZlOme•. 12.020,24 0,00 12.020,24 3 600,00 O/JO 0,00 o.co 12,020,24 

48100 172 01 01 AJU3TS I'ER J',,, ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 15 83316 o.oo 15 833.76 27 123 00 25 696,00 25 696,00 0.00 -9 862,24 
48100 172 01 02 A ftu:tílies i insLitucion5 sense fins de luci:-e.. º·ºº 22 000.00 

22 ººº·ºº 6 510,00 3 390,00 3 390,00 0.00 18 610,00 

48 A f'am..í...lie• i .inati tucion.a aense f.UU: de 1ucr•. 16.833¡76 22.000,00 37 833,76 33.633,00 29,086/10 29 086,00 º·ºº 8.7 .. 7,76 

n.usl"DDcns COllD'l'S • 27.864,00 22.000,00 49.854,00 37,233,00 29.086,00 29.086,00 0,00 20.768,00 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA Pagina: 6 

Exercici Comptable: 201 O 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capitol + Artlcle + Programa + Ap.Press.) 

.~..-~~ 
Econ. f',og, °'11. OH<~pc/6 1 "'"-~· ~dile~- q,(lr-«1~· D11Jpn~ 'Ol>!<p:\~M Pa_ ... Obfljjocloml R..,,antoao 

<01'1prol'llf.i .. recontg&ldto Poll<I•,.¡¡..• Cl'idll 
n•u pwpmentW ---------- 10!5?249 

62300 172 01 01 INV'ERSIÓ EN Ml\QUDt\RIA, INSTAL · LACIONS I trl'IJ,LATGE 6.01 0,00 6,01 0.00 º·ºº 0.00 º·ºº 6,01 
62500 172 01 01 UNERSIÓ NOVA EN MOBILIA.RI I ENSERS 3 005.06 0.00 3 0D5,06 0.00 º·ºº D.00 º·ºº 3 005.06 
62600 172 01 01 INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS FER fROCESSOS o•tNFO~CIÓ 18 030,36 0.00 18 03D 36 18 572,11 13 655,60 13 561,60 94,DD 4 374.76 

82 :n.wersi6 ~• usoci.ada al. f'uncJ.onaant OJ"Z'•tiu del.a ••n-•:is. 21 .041,43 0,00 21041 ,43 18.672,11 13.655,60 13.561,60 94,00 7.385,83 

6410D 172 01 01 J\DQUISICIÓ SOF'N11.RE 12 020,24 0,00 12 D20,24 º·ºº D,DD º·ºº 0,0D 12 020,24 
64100 172 D1 02 Oespe9e!!I en splice.cion9 inform.!t:ique!l. O.DO 20 300.00 20 300.00 0,00 O.DO O.DO 0,00 20 300.00 
648 172 01 01 ~S NE TES PER OFEAACIONS D ' ARR.Et..'D~ Flw.NCER 5 5)4,20 0,00 5 574.20 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 5 574,20 
64 DNPHH en imre:raiorw de car,cte~ iaaatexial . 17.594,44 20.300,00 37.894,44 o.oo 0,00 o.oo 0,00 37.894."4 

6 DVEI.S::CO•s UALS . 38,635,87 20.300,00 58.935,87 18:672.11 13.656.60 13.561,60 94,00 45.280,27 

TOTAL 1.824A46,27 116 200,00 1.940.646,27 1,100.975,87 912.508,28 868,439.69 44.068 ... 1.028.137,99 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA Pagina: 

Exercici Comptable: 201 O 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capltols: Capltol + Article + Ap.Press.) 

p,,,Wona ~auii'ostliif .. 

Pmll$0<,1 .&en o .. a1pc1d 1 ~,: llodll~orio Ortb or- ffllllJ... O<.ota • ..,..u.ta Cm> R•e.pa,clli ntrl O,Ob pondoñ<o Eitcbra.i1,cto: 
<Wlntti'N • t'OtOMIIW l'"<'0"'1!1&1Mlr dt-c.ob,-.manta p .. O/lid6 

·30l06Q010 ------
36482 01 'fend.es. 758 853,17 72 700.00 831 553, 17 167 172,42 0,00 0,00 167 172.42 59 655, 17 107 517.25 664 3B0.75 

3ii V~•- 758.863,17 72.700,00 831 .563,17 167.172,42 0,00 O.DO 167.112,42 69.666,17 107.617,26 664 380 ,76 

~9'.!U 01 Jl.l;tres ingce~sos divec90!!. 6,01 O 00 6,01 º·ºº 0,00 000 º·ºº 0,00 º·ºº 601 

39 Altre11 in;r•••o•. 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 6,01 

Taxec , pr@Ua pública i. •ltre• .in,g:r•••o•. 758.859,18 72,700,00 831 ,559,18 167.172,42 0,00 º·ºº 167 .1n,42 69_665,17 107.517¡25 664 386,76 
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Exercici Comptable: 2010 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.) 

ProY\clona ¡nua,po~nu 

~ rlpdó ,eq: ,...v1,1o,,. Mo4il'l~P"" =r:. ~- Onta""-'-'11• o,..is~..,...U.111 Drf!• R><:,;¡,,¡,r:lo ~oilll ~)b~ lnlcllf• ,.,on.;\D ,_~.,.,. 
·.lQIOE!2010 ----- - -

42090 01 Alt:tes trnnsferE!ncies corcents de l'Administr 324 388,00 º·ºº 324 388,00 0,00 º·ºº 000 º·ºº º·ºº º·ºº 
42 D• l ' Adainiatrac:ió da l'lll:11tat . 324 388,00 0,00 324.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45060 01 Al tees transferE!ncies cocc:ents en compliment 140 ººº·ºº 000 140 ººº·ºº 0,00 º·ºº O 00 º·ºº º·ºº 0,00 
45080 01 Al tres subvencions corcents de l' ad~inistcaci 6.o, 0,00 6_01 0,00 ººº º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
45 De commitata au.tOnoa•• . 140.006,01 0,00 140.006,01 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 

46100 01 Diputació de Barcelona - conentl!I 200 ººº·ºº º·ºº 200 ººª·ºº 0,00 º·ºº O 00 º·ºº 0,00 º·ºº 46201 01 AJuntament de Barcelona - coccent~ 200 550 00 º·ºº 200 550 ,00 200 550 .00 º·ºº O 00 200 550,00 200 550,00 º·ºº 46203 01 Alt.r~s ~juntament!I 0,00 43 500.00 43 500.00 180 ººº·ºº º·ºº O 00 180 000,00 43 500,00 136 500 00 
&640 1 0 1 EHSii'I'R - Conents 200 000,00 º·ºº 200 ººº·ºº 88 879,99 º·ºº O 00 88 679 99 88 879,99 º·ºº 46700 01 De con5orci9. 6,01 O 00 6,0 1 0,00 0.00 O 00 º·ºº 0,00 º·ºº 
46 D' entita.ta local• ~ 600.666,01 43 600,00 644.066,01 469 429,99 0,00 º·ºº 469 429,99 332.929,99 136.600,00 

48000 01 Altees t=ansferencies 6,01 º·ºº 601 000 0,00 000 0,00 º·ºº º·ºº 
48 Pe faailiH i imitituc.ions •en.• U.:w et. lucr 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 o.oc 0,00 o.oo 0,00 

'!'rlZ"J1t•~•ncJ.e:11 cou•ot.a . 1,064.966,03 43 600,00 1. 108A56,03 469 429,99 0,00 º·ºº 469,429,99 332.929,99 136,600,00 

E'xcn f<iit,-a. 
P?--1• ' 

324 388,00 

324 388,00 

140 000 00 
6,01 

140.006,01 

200 000 00 

º·ºº -136 500 ,00 

111120,01 
6,01 

174.626,02 

6,01 

6,01 

639.026,04 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA Pagina: 3 

Exercid Comptable: 201 o 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/0112010 fins 30106/2010 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capltols: Capltol + Article + Ap.Press.) 

,,,..,.,., ... ~"'-""'"" 
EcCfl, LQ;g, o.,..¡jii:16 ""'t:~ • -dlffcac:iW ,i.dilomi Crm er-..,.um Dn&c:.nc.u... Cioto ,uá¡,ió,iílñ,1,r Dr,.IOJ>"'l~ntl Efflt'=;l6 dtnntUwu 1"1--c«,tOÚUI to<Dno;ull .,.,. do célii>m"'11 1 

' - '.C!!l-1 D 

------
$700D 01 Interessos de com.ptes coccents 601,01 O 00 601,01 2 945,26 O 00 º·ºº 2 945,26 2 945 ,26 0,00 -2 34,,25 

62 tntereaaoa de d.ipOait11. 601,01 0,00 601,01 2.946,26 0,00 0,00 2.946,26 2.945,26 0,00 -2.344,26 

l::nqres11011 pattJJILoni•l•. 601,01 0 ,00 601,01 2.945,26 0,00 0,00 2.945,26 2.945,26 0,00 -2.34 .. ,25 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA Página: 4 

Exercici Comptable: 2010 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2010 fins 30/06/2010 

Uquidació del pressupost d'lngressos (Per Capitols: Capltol + Article + Ap.Press.) 

-lll,io!,s~ .. 

e.o,,. 00'0- Dom<ocli ... ~- = O.m D!monlllJllrC!tíi.....0.11 Dms 1t>ocaplidónño IÍÑb~ l:ltts 1-0t~"" -· rn~inca ,¡._...,_ .. P"'ml& -- - -
72000 01 De l' ~dlD.inisti::aci6 General de 1' 8!Stat. 6,01 0.00 6,01 o.oo 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

12 ~ A.d:a.t.n.1.rt.e.1-6 tic 1•1:•ut . 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 6,01 

75060 01 Altr~ tL"e.tl!5ferE!ncie5 de capit.111 en co.m.plim.en s.o, 0,00 6,01 0,00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 

76 De comm.1.'U'UI ilUtOIIOaee • 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 

76100 o, Diputaci6 de Barcelona 6,01 0,00 601 º·ºº o.oc 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 
76200 01 Ajuntament de Eaccelona 601 O 00 6 01 O 00 0,00 O.DO O.DO º·ºº O 00 6 01 
76400 o, """fI'R 6,01 0.00 s.01 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 601 
16 D' entitA't• local•. 18,03 0,00 18,0J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,03 

T'rmmtar~ de capital. 30,0S 0,00 30,0S 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 30,0S 

TOTAL 1824 ..... 27 116.200,00 1.940.646,27 639,647,67 0,00 0,00 639~,87 396.630,42 244.017,26 1301098,80 
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Ajuntament de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

AVAN<;: DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL2010 DELCONSORCI AGENCIA 
D' ECOLOGlA DE BARCELONA 

D'acord mnb l'article 18 b) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció elabora el 
segUent a van y de la liquidació del pressupost del 20 I O de l' Agencia d'Ecologia de Barcelona, perquc 
s'inclogui en el projectc de pressupost pera ('any 2011. 

Aquest avanv s'ha realitzat tenint en compte el contingut establert en les regles 108-110 de l'ordre 
EHA/404 \/2004 de 23 de novembre, perla qual s'aprova la Jnstrucció del model normal de comptabilitat 
local. 

l'RlM ER PART.· LIOUIDACJÓ DEL PRESSUPOST2010 DELCONSORCI A 30/06/2010 

Estat de dcspescs i d'ingrcssos 

En 1' Annex 1, s'adjunta l 'cstat de despeses i d'ingressos del Consorci a data 30 de juny de 2010 . 

Resultat Prcssupostari a 30 de juny de 2010 

D'acord amb aqucsts cstat de despescs i ingressos obtenim el resultat pressupostari següent: 

Rcsultat 1n·cssupostari 
(+) Drcls reconeguts ncls 
(-) Obligacions rcconcgudes nelcs 

(=) Resultat p,·cssupostnri ajusta! 

30/06/2010 

6]9.547,67 
912.508,28 

-2 72.960,6 l 

SEGONA PART.· ESTIMACIÓ LIOUJOACIÓ PRE SU POST20JO 

En l' Annex 2, s'adjunta l'cstimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2010. 

Els critcris utilitzats per fer aquesta estimació han cstat els següents: 

Jngressos 

Capítol 3 - Encarrecs. De la informació facilitada pel departament d'administració del Consorci, 
d'aquf a final d 'any, resta per facturar 198.411,86 € corresponents als esludis següents: 

- De~é'rih:Ció ,-flnmórt·-aii1,i010"_· ' ·=~ 
Gestió de residus urbans de Galícia 60.211,86 
Projecte ECOTRANS 30.000,00 
Servei de portal PROGREMIC 28.000,00 
Balan~ cnernclic xarxa bus de 13nrcclonu 12.000,00 
Estudi efectivitat mesures prioritat pels autobuses 13.500,00 
Definició d'indicadors pera MCrit, SL 29.700,00 
Pla mobilital d'Alava 10.000 00 
Assessorament Agencia Ecologja Eixo Atlántico 15.000,00 

TQT~L < ' ... , 1;98:~l~h8G .. 
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Capítol 4 - Transferencies corrents. D'acord amb la informació facilitada pel departament 
d'administració del Consorci, resta per comptabilitzar els drets següents: 

Descrioció lmport anv 2009 
Aportació de l'A_juntament de Barcelona -11.935 ,14 
Aportació de la Diputació de Barcelona 160.000,00 
Aportació de l'EMSHTR 88.880,01 
Aportació Generalitat de Catalunya 150.000,00 
Subvenció Ministeri Medí Ambient 300.000,00 
Subvenció Administració de l'Estat- CETICA 27,645 82 
Subvenció Fundació Biodiversitat 104.969 54 
Actuacions ambit de la mobilitat de Vitoria 76.000,00 
Actuacions ambit de la mobilitat de La Coruila 60,000,00 
Proiecte URUS - Comissió Europea 19.01652 
Projecte MED - FEDER 53,316.67 

TOTAL 1.027.893,42 

Dcspcses 

Despeses de personal : Resten per comptabilitzar les nomines de setembre a desembre . S'ha 
multiplica! el cost de la nomina per 5 (4 mesos més la paga doble), S'ha resta! l' import del 
personal, que segons el departament d'administració, finalitza el seu contracte abans del 31 de 
desembre, aix[ com una baixa maternal. 

Contractes. Es considera que els contractes adjudicats pcr a l'any 2010 s'cxccutaran en la seva 
totalitat, per tant l' import que resta per comptabilitzar és la diferencia entre l'import adjudica! i 
les obligacions ja comptabilitzades. 

Altres despeses de compra de bens i serveis. Com a norma general s'ha fet una projecció de la 
des pesa obligada a 30 de juny fins a 31 de desembre. 

lnversions. El departament d'administració del Consorci informa de les previsions de despesa 
fins a final d'any. 

Estimació Resulta! Pressupostari a 31/12/20IO 

D'acord ambles estimacions anteriors, el resulta! pressupostari a 31/12/2010 seria el següent: 

Estimació resultat pressupostari 
( +) Drets reconeguts nets 
(·) Obligacions reconegudes netes 

(=) Resulta! pressupostari estima! 

nrcelonn, a 16 de setembre de 201 O. 

31/12/2010 

1.875.652,95 
1.779.294,04 

96.358,91 
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2011 

El Pressupost del Consorci Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona és l'expressió xifrada, conjunta i sistematica 
de les obligacions que, coma maxim, pot reconeixer i deis drets que es preveu realitzar durant l'exercici de 2011. 
En l'exercici pressupostari de 2011 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix i les obligacions 
reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2012 sempre que corresponguin a despeses i contractes 
adjudicats abans del 31 de desembre de 2011 . 

2. Disposicions generals 

El pressupost general del Consorci Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord 
amb aquestes bases d'execució, el ROL 2/2004 de 5 de mar<; pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i pel RO 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, aixf com els 
Estatuts del Consorci i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació. 

3. Estructura pressupostaria 

L'estructura pressupostaria del Consorci Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'ajusta amb el que estableix 
l'Ordre EHN3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova !'estructura deis pressupostos de les entitats 
locals. 

Els credits inclosos en l'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents: 

a) Atenent a la finalitat deis credits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per area de despesa, 
política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Els programes previstos per a l'any 201 O són 
els següents: 

Area de despesa : 1 - Serveis Públics Basics 
Política de despesa : 17 - Medi Ambient 
Grup de Programes : 172 - Protecció i millora del medi ambient. 
Programa: 02 - Estratégia i millora contínua mediambiental. 

b) Atenent a la seva naturalesa económica per capítols, articles, conceptes i subconceptes. 

L'aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions per programes i económica constitueix 
la unitat elemental d'informació sobre la que s'efectuara el control comptable deis crédits i les seves 
modificacions. 

4. Vinculació Jurídica 

El nivell de vinculació jurídica deis crédits de l'estat de despeses del Pressupost, estan definits per: 

a) Respecte a la classificació per programa, l'area de despesa. 
b) Respecte a la classificació económica, el capítol. 

5. Modificacions de crédit 

Quan s'hagi de realitzar una despesa que no tingui suficient crédit dins de la bossa de vinculació jurídica, s'haura 
de tramitar, préviament, l'expedient adequat de modificació de crédits. 
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D'acord amb la Secció II del Capítol I del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les següents modificacions 
de crédit: 

a) Crédits extraordinaris 
b) Suplements de crédit 
c) Ampliacions de crédit 
d) Transferéncies de crédit 
e) Generacions de crédit 
f) lncorporacions de romanents de crédit 
g) Baixes per anul·lació 

Correspondra a l'Assemblea General de l'Agéncia aprovar les modificacions de crédit deis apartat a), b) , i g), així 
com les transferéncies de crédit que suposin un canvi de l'area de despesa, excepte quan afecti als crédits de 
personal. . 

L'aprovació de la resta de modificacions de crédit pressupostaries correspondran al Director de l'Agéncia, donant-
se compte al Consell de Govern. 

6. Acumulació de fases de l'execució de la despesa. 

La gestió del pressupost de despeses es realitzara en les següents fases: 

./ Autorització de la despesa (Fase A) 

./ Disposició o compromís de la despesa (Fase D) 

./ Reconeixement i liquidació de l'obligació (Fase O) 

./ Ordenació de pagament (Fase P) 

./ Realització material del pagament (Fase MP) 

Es podran acumular les fases AD, ADO, DO i ADOP-MP en les despeses de personal, els reconeixements de 
crédit, les despeses com a conseqüéncia de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general en 
aquelles despeses inferiors a 18.000,00 € (IVA no inclós). 

7. Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació 

D'acord amb l'article 59.1 del RD 500/1990, préviament al reconeixement de l'obligació, s'haura d'acreditar 
documentalment la realització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideren documents 
justificatius del reconeixement de l'obligació els següents: 

a) Les nomines. 

b) Els documents que es formalitzin i s'aprovin pera dietes i despeses de viatge que es derivin de l'assisténcia a 
cursos o jornades. 
c) Les factures originals expedides pels contractistes. 
d ) Les certificacions expedides pels serveis técnics corresponents, a les que s'hi haura d'ajuntar la corresponent 
factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista . 
e) Els carrecs bancaris, o el calendari de venciments establert pera les despeses financeres. 
f) Els corresponents acords d'aprovació del reconeixement de la despesa, quan no procedeixi l'expedició deis 
documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i la quantia. 

En els supósits e) i d) per a la tramitació del reconeixement de l'obligació s'exigira, quan procedeixi, l'acreditació 
de prestació de garantía i formalització del contracte. 

Per a l'aprovació del reconeixement de l'obligació caldra que, préviament, el técnic competent doni la seva 
conformitat amb la despesa realitzada . Aquesta conformitat es podra realitzar mitjanr;:ant una diligencia en el 
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document acreditatiu de la despesa, o bé mitjangant el corresponent informe. En qualsevol cas s'haura 
d'identificar el nom i el carrec de la persona que signa la conformitat. 

8. Ordenació de pagaments 

L'ordenació de pagaments correspon al Gerent. 

9. Pagament efectiu de les obligacions 

Per a la realització deis pagaments, caldra préviament l'aprovació de l'obligació i la seva ordenació, i es podran 
efectuar per mitja deis següents instruments: 

1) Per norma general per transferéncia contra el compte tresorer del Consorci. 

2) Excepcionalment i tan sois per a persones flsiques, el Gerent podra autoritzar, sempre que es justifiqui, el 
pagament per mitja de xec bancari. En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor. 

Els instruments de pagament necessitaran per a la seva autenticitat la signatura del Gerent del Consorci , del 
Tresorer i de !'Interventor del Consorcio persona a la qual delegui. 

Els pagaments en metal·lic només es podran realitzar amb carrec a la bestreta de caixa. 

1 O. Des peses de personal 

Les gratificacions del personal funcionari o les hores extraordinaries del personal laboral, hauran de ser 
aprovades de forma individual mitjangant resolució del Gerent del Consorci. Aquesta aprovació haura de ser 
prévia a la seva inclusió en la nómina corresponent. 
Per a la modificació deis complements específics i de responsabilitat, caldra la realització d'un expedient en el 
que es faci constar les noves tasques assumides i la valoració del !loe de treball que es modifica. Sera 
competéncia del Gerent del Consorci l'aprovació deis increments salaríais com a conseqüéncia de la variació de 
la responsabilitat del lloc de treball . De la resolució del gerent s'haura de donar compte al a l'Assemblea General 
en la primera reunió que es celebri. 

11. Contractació 

La contractació del Consorci queda sotmesa a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

Les competéncies assignades a cadascun deis órgans de govern del Consorci abasten a l'autorització de la 
despesa, l'aprovació deis plecs de clausules administratives particulars i la seva modificació, !'obertura del 
procediment d'adjudicació i l'adjudicació provisional i definitiva. 

A la contractació del Consorci se li aplicaran els plecs de clausules administratives generals i particulars vigents a 
l'Ajuntament de Barcelona. 

El Consorci podra adherir-se a les homologacions selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de 
Barcelona. 

El Consorci s'ha adherit a les condicions de contractació derivades del contracte marc de gestió del compte de 
serveis de viatges de l'ajuntament de Barcelona, essent adjudicataria per a l'any 2011 !'empresa VIAJES EL 
CORTE INGLÉS, S.A. 

En els contractes menors no sera exigible la constitució de garantía alguna, i es considerara com a document 
contractual la factura corresponent. Els contractes concertats amb empreses concessionaries de serveis públics 
relatius a subministraments estaran exempts de constituir garanties. 
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12. Bestreta de Caixa Fixa 

D'acord a la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el Consorci 
disposara d'un fans pera atendre les atencions corrents de caracter periódic o reiteratiu, i de petit import, tal com 
dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars 
característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses. 

L'import maxim d'aquestes bestretes de caixa fixa es fixa en sis mildeu amb dotze euros (6.010, 12 €), que seran 
ingressats en un compte corrent restringit de pagaments que es dedicara exclusivament a les operacions de la 
bestreta de caixa fixa. 

L'habilitat maxim d'aquestes bestreta de caixa fixa és el Gerent del Consorci. La disposició de les quanties 
ingressades en aquest compte es fara conjuntament mitjanc;ant la signatura del Gerent i el Cap de Planificació i 
Programació del Consorci, i en el supósit d'absencia de qualsevol d'ells, del/la Responsable de l'Area Económico-
Financera. 

No es podran realitzar per mitja de bestretes de caixa pagaments individualitzats superiors a 3.000,00 €, llevat de 
casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel Gerent del Consorci. 

Per tal de garantir un control deis fans de caixa, cada final de mes l'habilitat de la bestreta realitzara l'arqueig de 
caixa i del compte bancari, del qual facilitara una copia signada a !'interventor delegat. Quan l'import deis arquejos 
sigui inferior a l'import total de la bestreta, caldra realitzar la corresponen conciliació en la que es justificara la 
diferencia entre ambdues quantitats. 

Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldra presentar previament el compte justificatiu deis fans 
utilitzats. El compte justificatiu estaré format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o 
altres comprovants de la despesa indicats en la base setena, degudament conformats pel personal responsable. 

La comptabilització de la bestreta s'ajustara a les regles 34 a 36 de l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre 
pel que s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 

Per delegació del President de data 20 de juliol de 2000, el Gerent del Consorci aprovara les despeses de 
representació originades a l'exercici , en les que s'haura d'indicar el motiu d'interes general perseguit. 

En les despeses de restauració per motiu de reunions i conferencies, les factures han d'anar acompanyades d'un 
document explicatiu en el que el Gerent, o persona en qui delegui, manifesti els motius, finalitat i contingut de la 
reunió, el !loe de celebració i identificació deis participants i destinataris de la despesa. 

A final d'any es donara compte a la Presidencia de tates des despeses de representació, restauració per motiu de 
reunions i conferencies aprovades pel Gerent. 

13. Tresoreria 

Les funcions de tresoreria previstes en l'article 196 del RDL 2/2004 de 5 de mar<;, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, seran exercides pel Responsable de l'Area Económico-Financera. 

El Consorci podré abrir comptes operatius, restringits de recaptació i restringit de pagaments en les entitats 
bancaries acreditades pel Banc d'Espanya. 

Per a la disposició de fans deis comptes corrents es requeriré la signatura conjunta del Gerent, !'Interventor 
General de l'Ajuntament de Barcelona i del tresorer del Consorci, o de les persones que expressament deleguin. 

El Tresorer gestionara els excedents de tresoreria, seguint com a criteri evitar riscos i disposar deis recursos en el 
moment que sigui necessari, mitjanc;ant subscripcions i col·locacions, molt ben garantits, que no superin en cap 
cas el termini de sis mesas. 
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14. Fiscalització 

El control i fiscalització de l'activitat del Consorci es realitzara d'acord amb el previst en els articles 213 i següents 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Pera les despeses s'estableix la fiscalització previa limitada regulada en l'article 219 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de man;, pel qua! s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la qual 
cosa la lntervenció es limitara a comprovar els extrems a que es refereix l'article 219, punt 2 del reial decret 
legislatiu esmentat 

La fiscalització previa deis drets es substituiré per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les 
actuacions comprovadores posteriors que determini la lntervenció. 

15. Comptabilitat 

La comptabilitat de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona es realitzara d'acord amb l'Ordre EHA/4041/2004 
de 23 de novembre perla qual s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 

Per al calcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. 

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat seran els següents: 

Edificis i altres construccions : 50 anys 
Mobiliari : 1 O anys 
Maquinaria i utillatge : 5 anys 
Elements de transport : 5 anys 
Equips pera processos d'informació : 3 anys 
Aplicacions informatiques : 3 anys 

Es responsabilitat del responsable de l'area economIca i financera de la custodia de tots els documents 
comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, certificacions, convenis i altres documents justificatius 
de la despesa i deis ingressos). 

El Compte General de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona sera rendit pel President del Consorcio persona 
en qui delegui, i informat per la lntervenció del Consorci. Seguidament, s'exposara a la informació pública que 
estableix la normativa vigent. Finalitzat el periode d'informació pública, caldra sotmetre el compte general a 
l'Assemblea General del Consorci, perqué procedeixi, en el seu cas, a l'aprovació definitiva del mateix. 
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INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PERA L'E.XERCICI 2011 
AGENCIA. D'EcoLOGIA URBANA DE BARCELONA 

En rompliment di!l 4111! detenním l'llticle 168.4 del Rml Dea1!t Legisbtin 212004, pel que 
s 'aprova el Text RJ!fós de la Llei Reguladora de les Hiseiides Locals (TRLRHL), i l'llticle 18.4 del 
Rml Dettet 500/90, s'emet infonne al projecte de :¡:essapost pel' a l'exercici 2011 de !'Agencia 
d 'Eco logia Thbma de Bm:elona. 

1.-PltOJE-ClEDE PllSSUPO!il' 

1583.50601 
1.05116&.97 

60101 

l.3lll .615.45 
321.71540 

96944 

Tlál l.'735.J'TS 

• El projedl! de pressupoot del Consorci per a l'any 2011 es pll!Sellfa !!ellSe deficit iniw~ 
conforme el qlll! dÍ5po5a l'arlicle 165.4 del TRLRlll., t acompleix l'objectin d'estabilitat 
JK1!55UPOsfuÍ., d' icmi amb el que re~ el RDL 2/20'17 pe) qu.il s'aprova el 1ext reffis de b 
Llei General d 'EstabilitLt P,uruposliria. 

• La proposta de :¡:es!rupO!it de l'my 2011 s'ha confeccioná d'acord amh l'emudura dels 
pressupost.o.s de les entítaJs loC4ls apra1;ada pee mdre EHA 35(,5/2008 de 3 de desemhre. 

l.- INGRESSOS 

La composició deis i.ngressos del projecte de pressuposf de l'~encia pe:r a l'my 2011 és la 
següent: 

- PrniülOlO .. 
3. Tll1!5 i altn!s ilm'es!IOS 61D.S06.0l 39.39 S 
4. TBnsferen,cil!s c0II1!llb 1.051.268.YI 60.58% 
5. Jn~sos DllrÍID01IWS 601.01 0.03 ,i 

T9bll 1.735.3'75.9!1 
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• Els ingressos del Consorci es distribueixen entre el capítol 3 (39,99 %) i les transferencies 
corrents (60,58 %). Entre tots dos conceptes representen el 99,97 % del total dels ingressos de 
l'Agencia. 

Taxes i ,1llrcs ingressos 

• Les previsions d'ingressos del capítol 3 es corresponen amb els serveis que !' Agencia presta a 
diferents administracions d'ambit local, autonomic i estatal, per a la realització d'estudis 
relacionats amb la mobilitat, indicadors de sostenibilitat, residus, gestió sostenible de l'aigua, 
etc. 

• Respecte a les prestacions de serveis en regim de lliure competencia s 'haura de tenir en compte 
els requeriments previstos a l'aiticle 243 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s 'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, i en conseqüencia 
caldria tramitar l' expedient previst en l' art. 243 .1 del TRLMRLC, en el qua! s 'acrediti la 
conveniencia i l'oportunitat de la iniciativa pública. 

• La realització de prestacions de serveis en regin1 de lliure concurrencia juntament amb 
activitats subvencionades per les entitats consorciades, pot entrar en contradicció amb el 
respecte al principi de lliure competencia, al respecte cal tenir en compte el prevista l'article 
138 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pe! qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis deis ens locals, segons el qual "les entitats jurídiques que, si s'escau, es constitueixin 
per a l'exercici d'activitats economiques s 'han de sotmetre a les mateixes regles i condicions 
que les altres empreses concmTents en el mercat, i no poden percebre cap tipus d'ajudes que 
suposin avantatges economics gratuits". 

Transferencies corrents 

Les variacions de les transferencies corrent5 del projecte de pressupost pera l'any 2011, respecte 
del pressupost inicial del 2010 són les següents: 

lngressos transferencles corrents Prevlsló 2010 o/o total Prevldó 2009 o/o total Varlacló 
l 420) De l'Estat 520.073,20 49,47% 324 388,00 30,46% 60,32% 
( 450) De la Comunitat Autónoma 12,02 0,00% 140.006,01 13,15% -99,99% 
( 461) De la Diputació de Barcelona 128.000,00 12.18% 200.000.00 18,78% -36,00% 
(462) De l'Ajwllament de Barcelona 170.467,50 16,22% 200.550,00 18,83% -15,00% 
( 464) De l'EMSHTR 177.760,00 16,90% 200.000,00 18,78% -11,12% 
( 467) De Consorcis 6,01 0,00% 6.01 0,00% 0.00% 
( 480) De farrúlies i institucions 6,01 0,00% 6,01 0,00% 0,00% 
( 497) De la Comunitat Europea 54.956,25 5,23% 0,00 0,00% 

Total 1.051.268,97 100,00% 1.064.956,03 100,00% -1.29% 

• S 'observa una disminució de les transferencies de les entitats consorciades, que es veu 
compensada per l'increment de les subvencions de l'admini5tració de l'Estat i de la Comunitat 
Europea. 

• Les subvencions de l'Estat es corresponen als projectes següents: 

Proiecte Entitat financadora Imoort 
Programa CETICA Centre de desenvolupament tecnológic i industrial 25.073,20 
Estrategia de Medi Ambient Ministeri de Medi Am bient 299.000.00 
Certificació d'urbanisme Ministeri de la Vivenda 126.000,00 
Models de gestió d'aigua Fundación Biodiversidad 70,000.00 

Total 520.073.20 

Pressupost 2011 81 



• 

( ' 

( 

(' 

( 

€ . 

( 

r. 
(, 

( . 
( 

( 

( 

( 

( 

( . 

l • 

B 
ECOLOGIA 

N 

Pressupost 2011 

Agéncia 
d'Ecologia Urbana 
de Barcelona 

·-
Dins de la convocatoria de subvencions destinades a fomentar la cooperació estable públic 
privada en investigació, desenvolupament i innovació, el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial ha concedit una subvenció al consorci/AIE del que formapart !'Agencia 
d'Ecologia Urbana de Barcelona. Segons l'annex adjunt a la resolució administrativa de 
concessió de subvenció, a ]'Agencia Ji correspon una subvenció total de 123.915,28 €, deis 
quals l'anualitat de l'any 2011 és de 25.073,20€. 

Aquesta Intervenció no té constancia de l'atorgament de la resta de subvencions, per la qua! 
cosa es recorda que, d'acord amb l'article 173.6 del RDL 2/2004, pel qua) s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat deis credits pressupostaris queda 
condicionada a )'existencia de documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de la 
sub venció. 

• Les aportacions deis ens consorciats representen més del 45% del total de les b·ansferencies 
corrents. L 'article 27 deis Estatuts de I' Agencia, preveu que els ens consorciats acordaran 
anualment la seva aportació paritaria al Consorci. L'efectivitat d'aquestes aportacions resta 
supeditada als acords de les entitats consorciades que acrediti els compromisos en ferm de 
l'entitat que realitza l'aportació prevista en el pressupost. 

• Respecte a les subvencions de la Comunitat Europea, segons la memoria del pressupost es 
c01respon a la subvenció atorgada per el desenvolupament del projecte :MED 2007-2013. 

3.- DESPESES 

• El capítol primer disminueix un 7,62% respecte al pressupost inicial de l'any 2010, coma 
conseqüencia de l 'aplicació, a partir del juny del 201 O, del RDL 8/201 O de 28 de maig, pe! que 
s'adopten mesures de contenció del deficit públic. 

• D'acord amb l'article 22.2 del projecte de pressupostos generals de l'Estat pera l'any 2011, les 
retribucions del personal del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2010 resultants de l'aplicació, en termes anuals, de la reducció de 
retribucions prevista en l'article 22.2.B) de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, en te1mes d'homogenertat per als dos 
períodes de la comparació. 

4.- DOCUMENT ACIÓ PRECEPTIVA QUE S 'HA D 'ACOMPANYAR AL PROJECTE DE PRESSUPOST 

Els articles 165.1 i 168.1 del TRLRHL i l'article 18.1 del RDL 500/1990 estableixen que s'ha 
d'adjuntar al pressupost la documentació següent: 

Bases d'execució del pressupost 

Memoria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presentí en relació 
amb el vigent. 

Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avan,;: de la del corrent, referida, al menys, a 
sis mesas de l'exercici corrent. 
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Annex de personal de l'entitat local. 

Annex de les inversions a realitzar en l'exercici. 

D'acord amb l'article 18 . I lletra e) del RIJ 500/ 1990, en l'anncx de personal s'ha de relacionar i 
valorar els llocs de treball de l'entitat, de forma que es doni l' oportuna correlació amb els credits 
pera personal inclosos en el pressupost. 

5.- TRÁMITS DEL PRESSUPOST 

Aproval inicialment el pressupost s'haura de donar compliment als requisits de publicitat establerts 
en l'a1ticle 169 i segiients del TRLRHL. 

6.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA 

D'acord amb l'article 283. l del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d 'abril pcl qual s ' aprova el text 
refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya (TRLMC), junlament amb el prcssuposl es 
presenta a l'aprovació de I' Assemblea General del Consorci la plantilla deis llocs de treball de 
I' Agencia. En l'annex adjunt s' indica de forma resumida les variacions respecte a la de l' any 201 O. 

Caldria donar compliment a l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l' estatut basic de 
l'empleat públic, segons el qual les relacions de llocs de treball, que seran públiques, inclouran, al 
menys, la denominació, els grups de classificació professional, cls cossos o escales, en el seu cas, a 
que estiguin adscrits, el sistema de provisió, les retribucions complementaries que corresponguin i 
els requisits exigits per a l scu desenvolupament. 

Segons l'article 70.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril , de l'estalut basic de l'cmpleat públic-; les 
necessitats de recursos humans sernn objecte de !'oferta d ' ocupació pública, que comportara 
l'obligació de convocar els corresponents processos selectius. Els llocs de treball s ' hauran de 
proveir mitjanr,:ant procediments basats en els principis d'iguallat, merit, capacitat i publicita! i 
d ' acord amb l'article 78.2 de l'estatut basic de l'empleat públic, es portara a terme pels 
procediments de concurs i de lliure dcsignació arnb convocatoria pública. 

S'haura de donar compliment als requísits de publicitat i d ' informació previstos a l'article 283.4 
del TRLMC. 
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e· CONSORCI, AGENCIA D'ECOLOGIA DE BARCELONA 
f 
( 

r MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA PERA L'ANY 2011 
r 
( . 

VARIACIONS ENTRE L'ANY 2010 1 2011 

Direcció 

Cap de Planificació i Planificació 

Cap de projectes 

Responsable CCMRR 

Responsable A Jurídica 

Responsable A.Económica 

Responsable A I nformatica 

l . Secretaria 
Direcció Direcció 
Jurídica Jurídica 

Coordinadors técnics 
TS Enginyeria CPP Mobilitat 
TS Enginyeria Industrial Energía 
C. Ambientals 
Arquitectura 
Geografía 

TS Ciéncies Ambiental 

TS Enginyeria 
Agrónoma Agrónoma 
Montes Montes 

TS Geografía 

TS Física 

Pressupost 2011 

2011 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

1 
1 

3 

1 

2010 Variació 

1 o 

1 o 

1 o 

1 o 

1 o 

1 o 

1 o 

1 o 
1 o 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

5 o 

o 1 
1 o 

3 o 

1 o 

84 



(. 

{ 

( 

(· 

( 

( 

B 
ECOLOGIA 

N 

Agencia 
d' Ecología Urbana 
de Barcelona 

Técnics Mitjos 
C. Ambientals 
Enginyeria 
Biología 
Arquitectura 

TEMPORALS 

Técnics Superiors 
Ciencies de la lnformació 

Técnics Mitjos 
C. Ambíentals 

Totals 

Pressupost 2011 

Enginyeria 
Biología 
Arquitectura 

2 1 1 
2 o 2 
1 o 1 
1 o 1 

1 4 -3 

1 5 -4 

33 34 -1 
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ESTAD' INGRESSOS 2011 

Partides a nivel! de cinc dígits 
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ESTAT 
INGRESSOS 

Capítol III Taxes i altres ingressos 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 

36 Vendes 
364 Bens produi'ts en establiments de l'entitat 

364.82 Vendes de serveis 

39 Altres ingressos 
399 Altres ingressos diversos 

399.99 Altres ingressos diversos 

Capítol IV Transferéncies corrents 

4 Transferéncies 
corrents 

42 Estat 
420 De l'Administració general de 
l'Estat 

420.90 Altres transferéncies 

45 De Comunitats Autónomes 
450 De l'Administració General de 
lesCCM 

450.60 Altres transferéncies corrents en 
compliment de convenis subscrits amb 
Generalitat de Catalunya 
450.80 Altres transferéncies corrents en 
compliment de convenis subscrits amb altres 
CCM 

46 D'Entitats 
Locals 

461 Subvencions de Diputacions 
461 .00 Diputació de Barcelona-Corrents 

Diputació de Barcelona-
461 .01 Altres ingressos 

462 Subvencions d'Ajuntaments 
462 .01 Ajuntament de Barcelona-Corrents 
462 .02 Ajuntament de Barcelona-Altres ingressos 
462.03 Altres Ajuntaments 

Pressupost 2011 

2010/2011 
Pressupost 

2010 Proposta 2011 Dif. 2010=100 

758.859,18 683.506,01 -75.353,17 -9,93 

758.853, 17 683.500,00 -75.353,17 

6,01 6,01 0,00 

1.064.956,03 1.051.268,97 -13.687,06 -1,29 

324.388,00 520.073,20 195.685,20 

140.000,00 6,01 -139.993,99 

6,01 6,01 0,00 

200.000,00 128.000,00 -72.000,00 

200.550,00 170.467,50 -30.082,50 
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464 Subvencions d'Arees 
Metropolitanes 

ts 464.01 EMSHTR-Corren 
464.02 EMSHTR-Altres ingressos 

467 Subvencions de Consorc is 
467.00 Aportacions cansareis 

re 
se anim de lucre 

48 De Famílies i institucions sense anim de luc 
480 Famílies i institucions sen 

480.00 Altres transferénc ies 

49 De !'exterior 
497 Altres transferéncies de la 
Unió Europea 

497 .00 

Capítol V lngressos patrimonials 

5 lngressos 
patrimonials 

52 lnteressos de dipósit 

Altres transferéncies 

520 lnteressos bancaris 
520.00 lnteressos compt e corrent 

Capítol VII Transferéncies de capital 

7 Transferencies de 
capital 

72 Transferéncies de l'Estat 
720 Transferéncies de l'Estat 

720.00 Transferéncies d 
l'Estat 

75 Transferéncies de Comunitats Autónomes 

e 

750 Transferéncies de Comun 
750.60 Altres transferénc 

itats Autónomes 
ies de Comunitats 

Autónomes 
76 Transferéncies d'Entitats Locals 

761 De Diputacions 
761 .00 Diputació de 
Barcelona 

762 De Ajuntaments 
762 .00 Ajuntament de 
Barcelona 

764 D' Arees metropolitanes 
764.00 EMSHTR 

Pressupost 2011 

1 TOTAL ESTAT 
INGRESSOS 

200.000,00 177.760,00 -22.240,00 

6,01 0,00 -6,01 

6,01 0,00 -6,01 

54.956,25 

601,01 601,01 0,00 0,00 

601,01 601 ,01 0,00 

30,05 0,00 -30,05 -100,00 

6,01 0,00 -6,01 

6,01 0,00 -6,01 

6,01 0,00 -6,01 

6,01 0,00 -6,01 

6,01 0,00 -6,01 

1.824.446,27 1. 735.375,99 -89.070,28 -4,88 
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ESTAT DE DESPESES 2011 

Partides a nivell de cinc dígits 
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AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

ESTAT 
DESPESES 2011 

Capítol I Despeses de personal 

1 Despeses de personal 

1 O Órgans de governs i personal directiu 
101 Retribucions basiques i altres remuneracions 
del personal directiu 

101.00 Retribucions basiques 
12 Personal 
funcionari 

120 Retribucions basiques 
120.00 Sous del Grup A1 

120.06 Triennis 

121 Retribucions complementaries 

121 .00 Complement de destinació 
121.01 Complement específic i de 
respons. 

121. 03 Altres complements 
13 Personal 
laboral 

130 Laboral fixe 
130.00 Retribucions basiques 

130.01 Complements 

131 Laboral temporal 
131. 00 Retribucions basiques 

15 lncentius al rendiment 
153.00 Complement de dedicació especial 

16 Quotes, prestacions i despeses socials a carrec de 
!'empleador 

160 Quotes socials 
160.00 Seguretat Social 
160.08 Assisténcia médico-farmacéutica 
(Pamem) 

162 Despeses socials de personal 
162.00 Formació i perfeccionament del 
personal 

Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 

2. Despeses de béns corrents i serveis 

20 Arrendaments i canons 
202 Edificis i altres construccions 

Pressupost 2011 

2010/2011 
Pressupost Proposta 

2010 2011 Dif. 2010=100 

1.427 .399,54 1.318.615,45 -108. 784,09 -7,62 

102.708,18 94.491,53 -8.216,65 

16.533,67 16.787,91 254,24 

5.084,82 4.830,58 -254,24 

10.463,53 9.940,35 -523, 18 

24.413,23 22.016,62 -2.396,61 

1.900,53 1.900,53 0,00 

734.828,15 815.345,63 80.517,48 

0,00 9.425,37 9.425,37 

205.969,30 45.923,04 -160.046,26 

7.060,58 0,00 -7.060,58 

313.502,88 293.404,73 -20.098,15 

1.079,57 1.079,57 0,00 

3.855,10 3.469,59 -385,51 

329.587,42 328.785,40 -802,02 -0,24 

90 



• • 
B Agéncia 

ECOLOGIA d'Ecologia UrbD.na 
ds Barcelona 

(', 
N 

0 
Lloguer d'edificis i 
altres 

e 202.00 construccions 87.386,70 95.171,20 7.784,50 
( 203 Maquinaria, instal ·lacions i utillatge 
(. 203.00 Lloguer maquinaria, instal·lacions 

( i utillatge 6,01 0,00 -6,01 

( 204 Material de transport 

( 204.00 Lloguer material de transport 6,01 6,01 0,00 

( . 205 Mobiliari i equipament 

(- 205.00 Lloguer mobiliari i equipament 6,01 0,00 -6,01 

206 Equips per processos d'informació 
206.00 Lloguer d'equips per processos 
d'informació 5.888,46 5.888,46 

21 Reparacions, manteniment i conservació 
212 Edificis i altres construccions 

212.00 Edificis i altres construccions 1.000,00 5.700,00 4.700,00 
( . 

216 Equipaments pera processos d'informació 
216.00 Reparació d'equipaments pera 
proc. d'informació 4.000,00 4.000,00 0,00 

22 Material, subministrament i altres 

220 Material d'oficina 
( 220.00 Material d'oficina no inventariable 12.020,24 12.020,24 0,00 
( . 220.01 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 1.000,00 1.100,00 100,00 
220.02 Material informatic no 
inventariable 6.010,12 12.010,12 6.000,00 

220.03 Altres despeses 6,01 0,00 -6,01 

221 Subministraments 
l 221.00 Energia eléctrica 6,01 0,00 -6,01 

221.01 Aigua 6,01 0,00 -6,01 

221 .99 Altres subministraments 6,01 0,00 -6,01 

222 Comunicacions 
222.00 Telefóniques 7.000,00 7.000,00 0,00 

222.01 Postals 200 300,00 100,00 

222.03 lnformatiques 1.500,00 1.500,00 0,00 

l. 
222.05 Servei missatgeria 2.900,00 4.500,00 1.600,00 

223 Transports 
223.00 Transports 601,01 601,01 0,00 

226 Despeses diverses 
226.01 Atencions protocol·laries i de 
representació 1.000,00 750,00 -250,00 

226.03 Publicacions en Diaris Oficials 1.000,00 1.000,00 0,00 

226.06 Reunions, conferencies i cursos 3.500,00 3.000,00 -500,00 

226.07 Oposicions i preves selectives 1.000,00 1.000,00 0,00 

226.99 Altres despeses diverses 500 1.000,00 500,00 

227 Treballs realitzats per altres empreses 

227.00 Neteja 12.020,24 12.020,24 0,00 

227.06 Estudis i treballs técnics 129.818,58 106.129,66 -23.688,92 
227.99 Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals 20.021,72 17.021,72 -3.000,00 

23 lndemnitzacions per raó de servei 
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R 230 Dietes 
("' 230.1 O Del personal directiu 4.000,00 3.000,00 -1 .000,00 

230.20 Del personal no directiu 2.010,12 2.010,12 0,00 

f. 231 Locomoció 
r 231 .10 Del personal directiu 25.050,61 25.050,61 0,00 
f. 231 .20 Del personal no directiu 5.000,00 6.000,00 1.000,00 
r. 233 Altres indemnitzacions 
t 233.00 Altres indemnitzacions 6,01 6,01 0,00 

24 Despeses de publicacions 
240 Despeses d'edició i distribució 

240.00 Despeses d'edició i distribució de 
publicacions 1.000,00 1.000,00 o 

Capítol III Despeses financeres 
( 
( . 3 Despeses financeres 969,44 969,44 0,00 0,00 

35 lnteressos de demora i altres despeses ftnanceres 
358 lnteressos per operacions d'arrendament 

( ftnancer 
358 .00 lnteressos arrendament 

(. fotocopiadora 668,93 668,93 0,00 

·359 Altres despeses financeres 

359.02 Comissions bancaries 300,51 300,51 0,00 

( 
Capítol IV Transferéncies corrents 

( 
4 Transferéncies corrents 27.854,00 33.644,03 5.790,03 20,79 

45 A Comunitats Autónomes 

452 Fundacions de la Comunitat Autónoma 

452.00 A Fundacions universitaries 6.010,12 6.010,12 0,00 
453 A societats mercantils, entitats públiques 
empres . 

altres ens públics dependents de les 
CCM 
453.90 Altres subvencions 6.010,12 0,00 -6.010,12 

48 A lnstitucions sense afany de lucre 
Premis, beques i pensions d'estudis i 

l. 481 investigació 
481 .00 Ajuts pera estudis i investigació 15.833,76 27.633,91 11.800,15 

Capítol VI lnversions reals 

6 lnversions reals 38.635,87 53.361,67 14.725,80 38,11 
62 lnversió nova associada al funcionament operatiu deis 
serveis 

623 Maquinaria, instal ·lacions i utillatge 
623.00 lnversió nova en Maquinaria, 
instal·lacions i utillatge 6,01 6,01 0,00 

625 Mobiliari i ensers 
625.00 lnversió nova en mobiliari i 
ensers 3.005,06 3.005,06 0,00 
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formació 626 Equip pera processos d'in 
626.00 lnversió nova 
processos d'informac 

en equips per a 
ió 

material 

informatiques 

64 Despeses en inversions de caracter im 

641 Despeses en aplicacions 

641.00 Adquisició de 
648 Quotes netes per operacI 

software 
ons d'arrendament 

financer 
648 .00 Quotes netes per operacions 
d'arrendament financ er 

1 TOTAL ESTAT 
DESPESES 

Pressupost 2011 

18.030,36 28.330,36 10.300,00 

12.020,24 22.020,24 10.000,00 

5.574,20 0,00 -5.574,20 

1.824.446,27 1.735.375,99 -89.070,28 -4,88 
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AJUNTAMENTDEBARCELONA 
INSTITUT/EMPRESA 

CODI 

AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

PROPOSTA PLANTILLA ANY 2011 

CATEGORIA 

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL. 

- -
1010 Técnics 
1020 Gestors 
1030 Administratius 
1040 Auxiliars 
1050 Subalterns 

ESCALA D'AOMINIST.ESPECIAL 
CLASSE DE TECNICS SUPERIORS 

2010 Arquitect. i Enginyeria 
2110 Medicina 
2111 Veterinaria 
2112 Farmacia 
2210 Ciéncies 
2310 Art i Historia 
2311 Arxiver Cap 
2510 Educació i Psicología 
2511 Professors Educ.Secundaria 
2610 lnformació 
2710 Dret 
2711 Gestió 
2810 Economía i Sociología 
2910 Estadística 
2911 Organització i lnformatica 

CLASSE DE TECNICS MIT JANS 

2020 Arquitectura i Enginyeria 
2120 Sanitat 
2220 Ciéncies 
2320 Art i Historia 
3020 Bibliologia 
2520 Educació 
2521 Mestres 
2522 Professors Técnics FP. 
2523 Educadors Escales Bressol 
2820 Ciéncies Socials 
2920 Estadística 

CLASSE DE TECNICS AUXILIARS 

2030 Arquitectura i Enginyeria 
2130 Sanitat 

Pressupost 2011 

PLANTILLA 
PROPOSTA 

1 

1 
1 

7 

9 

1 
1 
1 

1 

2 

7 

1 
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2330 lnstitucians Culturals 
2530 Educació a extingir 
2531 Puericultura a extingir 
2930 lnformatica 
2830 Activitats Sacials 

GUARDIA URBANA 

5011 lntendent Majar 
5012 lntendent 
5020 lnspectars 
5030 Satsinspectars 
5031 Sergents 
5040 Caparais 
5039 Caparais 2ª activitat 
5041 Agents 
5042 Agents 2ª activitat 

SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 

5130 Oficials (Grup C) 
5131 Sergents 
5140 Caparais 
5141 Bambers 

PLACES DE COMESES ESPECIAL$ 

2040 Aux. Prac. Arq . i Engin. a extingir 
2048 Aux. Practics 

PERSONAL D'OFICIS 

2031 Encarregats 
2042 Mestres a Capatassas 
2050 Ajudants d'afici 

TOTALS 

- Quedaran automaticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin 

33 

Reserva de Pla~a. Així mateix es creara automaticament les places necessaries per la incorporació retorn de personal 
del Ajuntament de Barcelona. 

- La promoció interna produira un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i 
s'amortitzaran 

a les categories d'origen sense que aixó signifiqui un increment de la Plantilla. 
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