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Cap. 2 DES PESES EN BÉNS CORRENTS 1 SERVEIS 
208 Lloguer altre immobilitzat material 

20800 Renting fotocopiadores i font d'aigua 
212 Rep., mant. i cons. edificis i altres construccions 

21200 Manteniment edificis i altres construccions 
213 Rep., mant. i conservació de maquines i eines 

21300 Manteniment maq~:~inaria, instal·lacions i utillatges , 
216 Rep., mant. i cons. equips per procesos informació 

21600 Mantenimeint equips i software procés d'informació 
219 Rep., mant. i cons. d'altre immobilitzat material 

21900 Manteniment altre immobilitzat material 
220 Material d'oficina 

22000 Material d'oficina i informatic no inventariable 
22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 

221 Subministres 
22100 Energia electrica 
22101 Aigua 
22103 Combustibles i carburant's 

222 Comunicacions 
22200 Teléfons 
22201 Comunicacions postals 

224 Primes d'assegurances 
22400 Primes d'assegurances 
22401 Primes d'assegurances d'embarcacions 

225 Tributs 
22502 Tributs entitats locals (181 Ajuntament de Barcelona) 

226 Despeses diverses 
2269900 Despeses diverses · 
2269901 Despeses diverses Programes Educatius 
2269915 Despeses diverses Grumet Exit 
2269916 Despeses diverses Formació Reglada 
2269920 Des peses diverses Fein Oc u pació per a Joves 

227 Treballs realitzats per altres empreses 
22700 Neteja edificis i locals 
22701 Seguretat 

. 22791 Catering i serveis aules 
22792 Prevenció riscos laborals 

230 Dietes de personal 
23009 Dietas de personal 

231 Locomoció 
231 09 Locomoció 

Total capítol 2 Despeses en bens corrents 1 serveis 
Cap. 3 DES PESES FINANCERES 

310 lnteressos de prestecs de !'interior 
31000 lnteressos 

311 Despeses d'apertura i formalització de préstecs 
311 00 Des peses de formalització 

359 Altres despeses financeres 
35903 Altra despesa financera 

Total capítol 3 Despeses Financeres 

TOTAL DESPESES 

500,00 500,00 

40.000,00 40.000,00 

1.000,00 1.000,00 

5.000,00 5.000,00 

45.000,00 45 .000,00 

5.000,00 5.000,00 
3.000,00 3.000,00 

60.000,00 75.000,00 
10.000,00 9.000,00 
5.000,00 5.000,00 

40.000,00 40.000,00 
500,00 500,00 

10.500,00 11.000,00 
11 .000,00 11 .000,00 

18.000,00 18.000,00 

14.165,14 19.655,14 
40.000,00 20.000,00 

4.000,00 4.000,00 
10.000,00 10.000,00 

0,00 10,00 

45.000,00 45.000,00 
4.000,00 4.000,00 
5.000,00 5.000,00 
6.500,00 6.500,00 

600,00 600,00 

2.000,00 2.000,00 
385.765,14 385.765,14 

10.000,00 10.000,00 

1.800,00 2.000,00 

1.200,00 1.000,00 
13.000,00 13.000,00 

1.110.000,00 1.110.000,00 



· En Jordi CASES i PALLARÉS, Secretari del Consorci EL FAR, Centre deis 
Treballs del Mar, amb NIF P-5890002-H, domiciliat í? Barcelona, carrer Escar núm. 
6-8, 08039 de Barcelona, 

CERTIFICA 

Que el Consell General del Consorci El Far, Centre deis Treballs del Mar en sessió 
celebrada el dia 27 de novembre de 2014 va 1) aprovar inicialment la proposta de 
Pressupost per a I'exercici 2015 per un import de 1.110.000 euros; 2) sotmetre'l a 
exposició pública per un termini de quinze dies d'acord amb el que preveu I'article' 
169.1 del ROL 2/2004, de 5 de marg i, 3) i si transcorregut aquest període no s'ha 
presentat cap reclaniació, donar-lo per aprovat definitivament. 

I PER A QUE AIXí CONSTI, lIiuro el present certificat, a Barcelona el vint-i-set de 
novembre de dos mil catorze. 

EL SECRETARI 



PRESSUPOST 2015 



1.- PRESSUPOST PERA L'EXERCICI2015 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015 

INGRESSOS DIVERSOS 
342 Programes Educatius 
365 SeJVeis 
399 lngressos varis 

Total de capftol3 lngressos diversos 
TRANSFERÉNCIES CORRENTS 

400 Ajuntament Barcelona 
410 Projecte centre integrat formacló nc'lutica* 
421 A.P.B. Aportació Consorci 
450 Generalitat de Catalunya 
461 D!putació de Barcelona Aportació Consorci 
480 Patroclnl per convenís 

Total de capítol4 Transferencias corrents 
INGRESSOS PATRIMONIALS 

520 lngressos dlpóslts bancaris 

2014 
Crédit inicial 

6.000 
290.492,57 
296.492,57 

78.748,93 

91.000,00 
145.000,00 
36.100,00 

360.000,00 
723.507,43 

o 

2015 
Crédit inicial 

85.000,00 
6.000 

852,58 
91.852,58 

379.378,92 
320.000,00 
180.000,00 

12.668,50 
36.100,00 

928.147,42 

o 
541 Lloguer d'espais 90.000,00 90.000,00 

Tl)lal de capítoi5Ingressos patrimonlals .•... . 90.000,00 90.000,00 
fi¡t¡•c''ée;~~'c:"ciif,-¡;o~úf~C'é §'-",·::_~ ''"TOTAÉ'lNGREssos •• .1.110:-oao,oo. ;='.C:'-101.1o!ooo;oo:J 
*Conveni amb Barcelona Activa, el Consorci d'Educació de Barcelona 1 el Oepartament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per consolidar el Consorci coma ·centre íntegrat de formació professional, ocupacional i dual 
de la nautica. (import pendent de confirmar) 

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 

DESPESES DE PERSONAL 
130 Retributions basiques personal laboral fix 
131 Retribucions basiques personal laboral temporal 
160 Quotes Seguretat Social personal laboral i altres 
162 Formació de personal 

Total capftol1" Despases de personal 

DESPESES EN BÉNS CORRENTS 1 SERVEIS 
208 Uoguer altre immobilltzat material 
212 Rep., mant. 1 cons. edlficis 1 altres construccions 
213 Rep., mant.l conservació de máquinas i eines 
216 Rep., mant. i cons. equ/ps per processos informació 
219 Rep., mant. i cons. d'altre Jmmobilltzat material 
220 Material d'oficina 
221 Subministres 
222 Comunlcaclons 
224 Primes d'assegurances 
225 Tributs 
226 Despeses diverses 
227 Treballs realltzats per altres empreses 
230 Dietes de personal 
231 Locomoció 

Total capitel 2 Despeses en bens corrents i serveis 

DESPESES FINANCERES 
310 lnteressos de préstecs de /'interior 
311 Despases d'obertura i formalització de préstecs 
359 Altra despesa financera 

Total capftol3 Despases Finan_cere_s 
_e_, __ :•_c-'O":'"F'- •e 'c~c"CC CcTOTAlDESPESES :··."· 

2014 2015 
Crédit inicial Credit Inicial 

546.992.46 510.235,91 
33.253.48 

159.242,40 162.745.47 
'5.000,00 5.000,00 

711.234,86 '711.234,86 
2014 2015 

500,00 500,00 
40.000,00 40.000,00 

1.000,00 1.000,00 
5.000,00 5.000,00 

45.000,00 45.000,00 
8.000,00 8.000,00 

75.000,00 89.000,00 
40.500,00 40.500,00 
21.500,00 22.000,00 
18.000,00 18.000,00 
68.165,14 53.665,14 
60.500,00 60.500,00 

600,00 600.00 
2.500,00 2.000,00 

385.765,14 385.765,14 
2014 2015 

10.000,00 10.000,00 
1.800,00 2.000,00 
1.200,00 1.000,00 

. 13.000,00 13.000,00 
·1;1.10.000,00'- 1.110.000,001 



PRESSUPOST 2015 CAPÍTOLS 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015 
2014 2014 2015 

Cap.3 Crédit inicial Crédit inicial 
296.492,57 Total de capitel~ lngressos diversos 296.492,57 92.482,57 

Cap. 4 
723.507,43 Total de capítol4 Transferéncies corrents 723.507,43 927.517,43 

Cap.5 
_I~t~l_ fJ_~ __ ca~i~~~-:~ _lngrE!ssos pa_tr_i~onl~l~ _ 

- ---

. 'TOTAL iNGRESSOS 

90.000,00 90.000,001 

. 1.11o.ooo,oo ,. 1:11o.ooo;oo.1 

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 
2014 2014 2015 

Cap. . Credlt 
1 Inicial DES PESES DE PERSONAL Crédit Inicial Crédit Inicial 

711.234,86 Total capitol1 Despases de personal 711.234,86 711.234,86 
Cap. 

2 

Cap. 
3 

385.765.14 Tot~l capftol2 Despases en bens corrents i servels 385.765.14 385.765.14 

, 13.000,00 .. __ !otal capitoi3Despeses Financeres 13.000,00 13.000,00 

1"-'v2-'."·~Jit10·~~~~g;_... -~- -.····- - roTAL DEsF'EsE:s · ··1;11o.ooo,oo · ,;t11o.ooo;Ó~l 

2.- PRESSUPOST PER PROGRAMES 

El Consorci El Far treballa amb un únic programa pera l'exercici 2015, el 
324. 

3.- MEMORIA PERAL PRESSUPOST 2015 

a) OBJECTIUS A ASSOLIR: A més deis objectius propis del Consorci El Far 
determinats pels estatus vigents, i que es concreten en l'apartat d'Activitats a 
realitzar, l'objectiu específic peral 2015, i gracies a la signatura .d'un conveni 
amb Barcelona Activa, el Consorci d'Educació de Barcelona, i el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és consolidar el 
Consorci com a centre integral de formació professional, ocupacional i dual 
de la nautica, en especial del barri de la Barceloneta, per la qual cosa s'ha 
signa! convenis amb la Taula d'Ocupació de la Barceloneta i amb Cáritas. El 
Consorci El Far, amb la seva experiencia anterior en forma ció professional i. 
ocupacional, pot encarregar-se sobretot d'assegurar una formació de qualitat 
per al sector, tan! a nivell de formació reglada, com per a reciclatge de 
treballadors en actiu. La col·laboració amb el Departament d'Ensenyament 
per desenvolupar la familia propia de la nautica i el estudis de grau superior 
en aquest ambit, poden garantir un augment de la qualitat deis professionals 
que surtin d'aquest programes de formació, i qué les empreses del sector 
tinguin aquest alumna! com a referencia a l'hora de contractar a les seves 
plantilles professionals. També a destacar les activitats educatives de la 
Barcelona World Race amb el desenvolupament i implementació del 
programa educatiu de l'edició .2014-2015 i activitats de suport en la 
organització de la regata que tindra el seu inici el 31 de desembre de 2014. 



b) ACTIVITATS A REALITZAR: A més deis serveis que tradicionalment ha 
donat el Consorci El Far com a Biblioteca especialitzada i pera la promoció 
d'empreses i entitats relacionades amb el món del mar (Centre d'empreses 
i lloguer d'aules pera activitats sobre tot formatives), el Consorci planteja 
per a 2015 les següents activitats: 

• lnici de la formació dual peral curs 2015-2016. 
• Programa Grumet Exit: pera alumnes d'lnstituts d'Educació Secundaria. 

En col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona. 
• Programes Educatius: per a escolars de tots els nivells d'ensenyament 

obligatori i batxillerat. 
• Visites Culturals: pera universitaris o públic en general. 
• Activitats d'Estiu: pera participants en esplais i casals d'estiu. 
• Maletes pedagogiques: per distribuir-les a les escoles a través del 

Centres de Recursos Pedagogics deis districtes. 
• Cicle Formatiu de Grau Mitja: un grup de primer curs i un de segon curs 

del Cicle Formatiu de Grau Mitja en Manteniment d'embarcacions 
d'esbarjo. En col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Oatalunya. 

• Cursos obligatoris pera navegants: col·laboració amb l'lnstitut Social 
de la Marina. · 

• Cursos de manteniment de vaixells d'esbarjo: per a públic en general. 
• Cursos ocupacionals amb Cáritas 
• Cursos ocupacionals amb la Taula d'Ocupació de la Barceloneta 
• Realització del programa educatiu de la Barcelona World Race: s'ha 

signat convenís amb la Fundació Navegació Oceanica Barcelona, el 
Departament d'Ensenyament i amb la Universitat de Barcelona per al seu 
desenvolupament. 

• Programa Fem Ocupació per a Joves: subvencionat pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya. 

e) BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS 1 DESPESES: 

INGRESSOS 
La distribució per capítols pressupostaris és la següent: 

• Capítol 111 Altres ingressos: 91.852,58 euros, el 8,28% del total 
d'ingressos. 

• Capítol IV Transferéncies corrents: 928.147,42 euros, el 83,61% 
del total d'ingressos. 

• Capítol V lngressos patrimonials: 90.000,00 euros, el 8,11% del 
total d'ingressos. 

La consignació prevista en el capítol 111 recull eis ingressos derivats deis serveis 
que presta el Consorci, com són els ingressos per serveis de lloguer d'espais i 
els de programes educatius. 

La consignació prevista en el capítol IV, consta de les aportacions deis ens 
consorciats, 595.478,92 euros que representen un 53,65% del total d'ingressos. 
La partida 40000 -Ajuntament de Barcelona Aportació-,i la partida 42102 -
Autoritat Portuaria de Barcelona. Aportació Consorci- han augmentat el seu 
import i la partida 46100 -Diputació de Barcelona Aportació Consorci- no s'han 



modifica! perqué no hi ha hagut cap indicació de canvi d'aquest organisme. No 
s'ha dotal la partida 45090 -Generalitat de Catalunya. Aportació Consorci-
despres de tres exercicis seguits sense aportació de la Generalitat. En canvi, hi 
ha una aportació derivada del conveni entre el Consorci El Far, Barcelona 
Activa, el Consorci d'Educació i el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al projecte de convertir al Consorcia en un centre 
integral de formació nautica, pendent de concretar i comptabilitzada inicialment 
a .la partida la partida 41000 -Barcelona Activa-Consorci d'Educació-
Departament d'Ensenyament-. A excepció de l'aportació de I'Ajuntament de 
Barcelona, la resta d'imports relacionats, estan pendents de confirmar per les 
entitats. 

També inclou una aportació de 12.658,50 corresponent al conveni signa! amb 
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la 
realització del Cicle Formatiu de Gra Mitja de Manteniment de vaixells d'esbarjo 
i serveis portuaris, comptabilitzada a la partida 45092 -Generalitat de 
Catalunya. Formació Reglada-. El cost d'aquest projecte peral Consorci El Far 
és de 96.000,00 euros, cost que inclou les despeses de manteniment de les 
seves instal·lacions i equipaments, els subministraments necessaris, el material 
de practiques i el personal de suport. L'import no finanvat pel Departament 
d'Ensenyament, 83.341,50 €, ha de sortir deis recursos generals del Consorci. 

Per acabar, i donat que encara no se sap quin import correspondra a 2014 i 
quin a 2015, s'ha obert la partida 45093 -Generalitat de Catalunya. Fem 
Ocupació pera Joves-, per incloure els ingressos derivats d'aquest programa. 

La consignació prevista pel capital V lngressos patrimonials recull els ingressos 
derivats de la cessió d'aules i de despatxos per a empreses del Centre 
d'empreses del Consorci i representen el 8,11% del total d'ingressos. A les 
partides 54104 i 54105 s'ha consigna! els imports de previsió de tancament de 
l'exercici 2014. 

Els ingressos derivats deis serveis que presta el Consorci (capital 111) i els 
ingressos patrimonials (capital V) representen el 16,38% del total del 
pressupost d'ingressos. 

Finalment cal destacar que, dona! que s'ha fet un pressupost molt ajusta! i no 
amb tots els ingressos que caldrien per tirar endavant tates les activitats queja 
s'havien desenvolupat en l'exercici anterior, s'ha hagut de prioritzar la dotació 
de les partides de despesa que asseguren el funcionament general de l'entitat i 
deis projectes formatius anuals. 

DESPESES 
La distribució per capitols pressupostaris és la següent: 

• Capitol 1 Despeses de personal: 711.234,86 euros, el 64,08% del 
total de despeses. 

• Capítol JI Despeses en bens corrents i serveis: 385.765,14 euros, 
el 34,75% del total de despeses. 

• Capital 111 Despeses financeres: 13.000,00 euros, el 1,17% del 
total de despeses. 



S'ha aplicat, a !'igual que en l'exercici passat, el Reial Decret 8/2010 en les 
retribucions del personal. 

Després de confirmar amb Recursos Humans de I'Ajuntament de Barcelona la 
possibilitat de contractació temporal, s'han obert les partid es 1310001 -
Monitoratge de Programes Educatius-, 1310019 - Tripulació temporal Escola 
Navegació Tradicional- i 1310020 -Personal Fem Ocupació pera Joves-. 

La consignació del capítol 11, Compra de bens i serveis, aquest any és de 
385.765,14 euros, amb el mateix import del pressupost inicial de 2014. Les 
(lniques partides amb un augment de dotació són la 22100 -Energía eléctrica- i 
la 2269900 -Despeses diverses-. 

El capítol 111 respon a ·la previsió de les despeses derivad es del cost de la 
pólissa de crédit per al finangament del circulant que es puguin produir en el 
decurs del 2015. L'import d'endeutament maxim per al qual se sol·licita 
autorització, és de 200.000 que es contractarien en una pólissa de crédit de 
200.000 euros en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría igual que en el2014. 

d) PROPOSTA DE PREUS 1 TAXES: els preus pera l'anualitat 2015 consten 
en les documentacions següents. No hi ha hagut un augment respecte a 
l'exercici 2014. 

• Autoedició 
1 cara 2 cares 

. DIN A4 DIN A3 DIN A4 DIN A3 
Fotocopies paper recicla! 8/N 0,08€ 0,16€ 0,12€ 0,21€ 
Fotocopies paper recicla! color 0,25€ 0;29€ 
Fotocopies cartolina 8/N 0,25€ 
Fotocopies cartolina color 0,58€ 

Preu unitari 
CD 1,37€ 
Paquet A4 recicla! 80 ¡:¡rs. 5,13€ 
Internet hora 1.80€ 

Tramesa de fax Nacional Internacional 
Primera plana 2,17€ 3,04€ 
Planes següents 1,31€ 1,83€ 
Rebuda de fax 
Primera plana 0,42€ 0,42€ 
Planes següents 0,37€ 0,37€ 

Valors sense IV A. 

• Centre d'Empreses 
Viver d'Empreses Centre d'Empreses 

Modul Petit 
Despatxos de 1 al 9 325€ 
Modul Gran 

Despatxos de 1 O al 17 501€ 

Domiciliació empresas: 75€ mensuals 
Valors mensuals en euros sense IVA. 

• Gestió d'Espais 

352€ 

560€ 



AUDITOR! Jornada Completa Mitia jornada 
Sala d'actes + avant sala 609€ 400€ 
Sala d'actes + avant sala + servei imatge i so 1.020€ 790€ 
Grabació d'audio en DVD (fraccions de 8 h) 41€ 

AULES Jornada Completa Mitja jornada 
Capacita! 8 pers. 120€ 80€ 
Capacita! 20 pers. 220€ 170€ 
Capacita! 30 pers. 300€ 225€ 

Capacita! 40 pers. 400€ 305€ 
Terrat 800€ 500€ 
Auditori Barcelona World Race 400€ 305€ 
Auditori Barcelona World Race+serv. imatge-so 900€ 600€ 

AL TRES ESPAIS 1 SERVEIS Reserva mínima 
Espai disponible pera refrigeris, exposicions: 85€ 
Connexió a Internet (per dia) 22€ 
Caterings i aigües 15% d'augment sobre el preu de cost 

Valors sense IV A. 
Previa sol·licitud i confirmació específica, les tarifes del lloguer d'aules inclouen el 
següent equipament: pissarra, paperógraf, pantalla, retroprojector de. transparencies, 
televisió i video. 
L'horari d'obertura al públic del Consorci és de dilluns a divendres de 08:30 a 20:00 hores. 
Si es sobrepassa l'horari/espai contracta! s'aplicara un suplement de 102 euros/hora. 
En dissabte i dies festius hi ha un suplement de 31 euros per hora i persona de recepció. El 
temps de permanencia en el centre s'augmentara en una hora que és el temps necessari 
per obrir i tancar l'edifici. 
En dissabte i dies festius, ha un suplement m!nim de 31 euros per hora de técnic de sala en 
cas de lloguer de I'Auditori. El temps de permanencia en el centre s'augmentara en una 
hora que és el temps necessari per posar en marxa els equips. 
Les reserves per paquets de 40 a 80 hores tenen un descompte del 1.0%o De 80 a 120 
hores e! descompte és del15%, i perles reserves entre 120 i 160 hores es del 20%. En el 
cas de produir-se anul·lacions el descompte s'ajustara all'interval resultan!. 
Les entitats consorciades gaudiran d'un descompte del 40% en els preus de lloguer 
d'espais. 
Les entitats i/o organilzacions sense anim de lucre gaudiran d'un descompte del 20% en els 
preus de lloguer d'espais, previa tramesa d'estatuts o document af!. 
La confirmació de la reserva d'espais i l'acceptació del pressupost comporta l'abonament 
anticipa! del 50% del valor total, IVA inclos, en concepte de diposit a compte. L'import total 
de la reserva haura d'estar abonar abans de l'inici de l'activitat. 
En cas d'anuHació de les reserves d'espais es retornara el 1 00% del diposit si aquestes es 
fan abans de dos mesos de la data d'inici de l'activitat; el 75% si és fa abans d'un mes; i el 
50% si és abans de quinze dies. Les anul·lacions fetes per sota d'aquest interval temporal 
no tenen devolució. 
La contractació de serveis externs (equipaments tecnics, catering, etc.) es formalitza .a 
través de l'acceptació previa del pressupost. L'import total de la reserva del servei s'haura 
d'abonar, com a m!nim, cinc dies abans de l'inici de l'activitat. En cas d'anul·lació de la 
reserva, aquesta es regira perles condicions establertes pel prove'ldor extern. 
Els descomptes especificats en els diferents apartats en cap cas són acumulables entre si. 

• Materials de promoció del Consorci El Far 

1.- Samarreta. del Far Barcelona: 1 O euros unitat 
2.- Buff del Consorci El Far: 3 euros unitat 
3.- Cataleg de l'exposició permanent de maquetas: 5 euros unitat 



Programes Educatius 
Les tarifes de Programes Educatius van per curs escolar, per tant es van aprovar en el Consell 
General de 3 d'abril de 2013. · 

Tarifes 2014·2015 i arrodonit 

La 

Historia del Port 

*"El Cicle 

el mar 

Laboratori de mar 

*el 25% de descompte només s'aplicara de setembre a finals de gener 
** Navega a bord i Observem el litoral 50% pels 20 primers grups 
*** el10% de descompte només s'aplicara de setembre a finals de gener 



Visites culturals* 
Port de Barcelona 
Pesca 
Barcelona des del mar 
Port comercial 
Grumets a bord 

Activitats d'estiu ' 

Un día de pesca 
Dominem el port 
Coneix el port 
Petits Grumets 
Curs de mariners 

Cursos manteniment d'embarcacions d'esbarjo 
Curs de pintura i vernissos 12 hores 
curs de manteniment de vaixells de fibra 12 hores 
curs de manteniment de vaixells de fusta 8 hores 
Curs de manteniment de motors 12 hores 
Curs de manteniment de motors 2 sessions 
Curs de manteniment de l'osmosi 12 hores 
Curs d'electronica naval 12 hores 
curs de manteniment d'eixarcia i veles 8 hores 

* 10% descompte per >65 anys i pera <16 anys 
arrodonít 

2014/2015 • 
13,55 12,20 
9,00 8,10 

25,30 22,77 
13,55 12,20 
25,30 22,77 

preu grup 
121,00 
155,00 
155,00 
155,00 
155,00 

Preu curs 
248,05 
248,05 
175,45 
223,85 
155,00 
205,70 
187,55 
193,66 

e) PROGRAMA D'INVERSIONS: No hi ha recursos previstos pera realitzar 
inversions duran! l'exercici 2015. 

4.· ANNEX DE PERSONAL 
a) PLANTILLA PRESSUPOSTÁRIA 2015 

PROPOST A PLANTILLA ANY 2015 

CODI 

ESCALA D'ADMINISTRACIO GRAL. 

1010 Técnics 
1020 Gestors 
1030 Administratius 
1040 Auxiliars 
1050 Subalterns 

ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL 
CLASSE DE TECNICS SUPERIORS 

2010 Arquitect. i Enginyeria 
2110 Medicina 
2111 Veterinaria 
2112 Farmacia 
2210 Cíen cíes 
2310 Art í Hístóría 
2311 Arxíver Cap 
2510 Educacíó í Psicología 

CATEGORIA 
PLANTILLA 
PROPOSTA 

2 
1 
1 
3 



2511 Professors Educ.Secundaria 
2610 Informa ció 
2710 Dret 
2711 Gestió 
2810 Economia i Sociologia 
2910 Estadistica 
2911 Organització i lnformatica 

CLASSE DE TECNICS MIT JANS 

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

CLASSE DE TECNICS AUXILIARS 

2030 Arquitectura i Enginyeria 
2130 Sanitat 
2330 lnstitucions Culturals 
2530 Educació · a extingir 
2531 Puericultura a extingir 
2930 Informática 
2830 Activitats Socials 

GUARDIA URBANA 

5011 lntendent Majar 
5012 lntendent 
5020 lnspectors 
5030 Sots-lnspectors 
5031 Sergents 
5040 Caparais 
5039 Caporals 2' aclivitat 
5041 Agents 
5042 Agents 2' activitat 

SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS 

5130 Oficials (Grup C) 
5131 Sergents 
5140 Caporals 
5141 Bombers 

PLACES DE COMESES ESPECIALS 
. 

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

PERSONAL D'OFICIS 

2031 Encarregats 
2042 Mestres o Capatassos 

' 

-

-

-

2 

1 
2 

1 

3 

1 
3 



2050 Ajudants d'ofici 

TOTAL S 20 

b) PLANTILLA PREVISTA ELS EXERCICIS 2013, 2014 i 2015: 
classificada en personal laboral indefinit i .laboral temporal (no hi ha 
funcionaris en plantilla) 

Denominació Dotació Dotació Dotació 
. 2013 2014 2015 

Laboral indefinit 21 21 20 
Laboral temporal 6 

Total 21 21 26 



5.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 1 AVEN<; DELS SIS PRIMERS 
MESOS DEL 2014, SUBSCRITS PER L'INTERVENTOR. 



Consorci El Far 
PRESSUPOST D'INGRESSOS Data obtenció 12/0312014 10:36:39AM 

2013 Pá~ 1 
ESTAT D'EXECUCJÓ 

Classificació DENOMINAC!Ó DE LES 
1 Previsions lnicials i Modificacions Previsions Drets nets Der/P.rev lngressos Devolucions Recaptació Rec/Der Pendentde 

1 

Estat Econ. Org. APUCACIONS definitives realitzats d'ingressos lfquida cobr. d'execució ' 36502 1 Serveis d'au!es 10,00 10,00 4.232,64 42.326,40 3.819,88 3.819,88 eo,zsl 412,76 4.222,64 39920 1 1 Programes educatius 85.000,00 85.000,00 71.493,98 84,11 71.119,98 71.119,98 99,48 374,00 ~13.506,02 39921 1 Patrocinadors 

39928 1 Navegació campanya estiu 
30.240,00 30.240,00 30.240,00 30.240,00 39929 1 lngressos varis 2.036,07 2.036,07 37.299,38 1.831,93 5.239,74 5.239,74 14,05 32.059,64 35.263,31 39930 1 Desenvolupament projecte nautic 1 200.000,00 200.000,00 1 

~200.000,00 

' 
40000 1 Ajuntament Aportació Consorci 78.748,93' 78.748,93 278.748,93 353,97 278.748,93 278.748,93 100,00 200.000,00 42102 1 AP.B. Aportació Consorci 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,00 91.000,00 91.000,00 100,00 ' 43000 1 Seguretat Social 

2.628,80 2.628,80 2.628,80 2.628,80 45090 1 Generalitat (aportació Consorci) 

45092 1 Generalitat Subvenció Forrnació ' 
12.919,50 

12.919,50 12.919,50 
Reglada 

45093 1 Generalitat Casa d'Oficis 201 0~2011. 

45301 1 Consorci d'Educació de Barcelona 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 4.000,00 4.000,00 100,00 ' 
1 

' 
46100 1 Diputació de Barcelona. Aportació 48.195,00 48.195,00 36.100,00 74,90 36.100,00 1 

36.100,00 100,00 ~12.095,00 
. Consorci 

48011 1 Fundació Navegació Oceanica 300.000,00 20.000,00 320.000;00 520.000,00 162,50 450.00'0,00 450.000,00 86,54 70.000,00 200.000,00 
Barcelona 

48012 1 Oesenvolupament projecte nautic 200.000,00 200.000,00 i 
-200.000,00 48013 1 U.P.C. manteniment edifici 

1 
52000 1 tnteressos de dipósits bancaris 10,00 10,00 

' -10,00 54104 1 Lloguer d'espais vivers d'empreses 95.000,00 95.000,00 79.372,78 83,55 79.297,78 79.297,78 99,91 75,00 -15.627,22 54105 . 1 Lloguer d'aules 10.000,00 10.000,00 9.584,35 95,84 6.340,35 ¡ 
. 

6.340,35 66,15 3.244,00 -415,65 
1 

87000 1 Romanent tresoreria desp. generals 

87001 1 Rom. Tres. per finanyament 
suplement de credits 

87002 1 Romanent de tresoreria 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Suma\ 1.110.000,00 24.000,00 1.134.000,00 1.177.620,36 103,85 1.058.535,46 1.058,535,46 89,891 119.084,90 43.620,36 e -,____ 

/lwt ~~~ 



Consorci El Far 
PRESSUPOST DE DESPESES 2013 Data obtenció 12/0312014 

Pág. 
ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013 

Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crédits inicials Modifl~cions Crédits totals Des p. Des p. ¡.;omp/Ct, Obligacions, IObi/Cts Pag. liquids rag/Obl Pendentde Org. Prog. Econ. APLICACIONS 
Autoritzade Compromeses ¡ reconegudes pag. S ! 1 1 32 113000 Retibucions b<3siques 431.080.53 431.080.53 425.225,57 425.225,57 98,641 425.225,57198,64 425.225,57~ 00,00 laboral fix 

1 1 32 ¡ 1300619 Retribucions basiques 85.756.16 100.00 85.856,16 118.149.72 118.149,72 137,61 118.149,72 ¡137,61 118.149,72 ~ 00,00 Tripulació Far BCN ' ' 1 Programa Grumet Exi 
1 32 1300999 ; ContingEmcies diverses 40.949.021 -15.239,85 25.709,17 
1 32 i 14300 Retribucions altre personal 

' 1 32 1600000 Quotes seguretat social 131.784.53 131.784,53 131.820.68 131.820.68 100,03 131.820,68 100,03 121.638,78 92,28 10.181,90 persona! 
1 32 1600619 Quotes Seguretat social 26.512.56 26.512,56 28.944,52 28.944,52 109,17 28.944.52 109,17 26.633.49 92,02 2.311,03 tripulació Grumet Exit 
1 32 1620000 Formació 5.000.00 5.000,00 1.746,00 1.746,00 34,92 1.746,00 34,92 1.445,53 82,79 300,47 
1 32 20800 Renting fotocopiadora Seu i 1.000.00 1.000,00 928,13 928.13 92,81 928,13 92,81 928,13 00,00 ordinadors 
1 32 21200 . Reparació, manteniment i 40.000,00 40.000,001 24.240,38 24.240,38 60,60 24.240,38 60,60 21.479,52 88,61 2.760,861 conservació d'edificis 
1 32 121300 . Reparació, manteniment i 4.000.00 4.000,00 600,51 600,511 15,01 600.51 15,01 335,70 55,90 264,81 conservació maquines i 

eines-
1 32 21600 Reparació, manteniment i 5.000,00 5.000,00 3.2~9.97 3.299,97 66,00 3.299,97 66,00 3.299,97 00,00 conservació equips 

' informatics 
1 32. ¡21900 Embarcacions 30.000,00 30.000,00 52.308,49 52.308,49' 174,36 52.308.49 174,36 39.535,62 75,58 12.772.87 
1 32 22000 Material d'oficina ordinari no 5.000.00 5.000,00 4.921,21 4.921,21 98,42 4.921.21 98,42 3.559,61 72,33 1.361,60 inventariable 
1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i 3.000,00 3.000,00 2.663,63 2.663,63 88,79 2.663.63 88,79 2.645,5 4 99,32 18,09 ' altres public. (suscripcions) 

1 1 32 22100 Submin_istrament eléctric 60.000,00 60.000.00 69.607.12 69.607,12 116,01 69.607,12 116,01 69.607,12noo,oo 
1 

4.375,12 4.375,12 00,001 
1 32 22101 Subministraments d'aigua 10.000.00 10.000,00 ~.375,12 4.375,12 43,75 43,75 
1 32 22103 , Combustibles i carburants 5.000,00 5.000,00• 7.822,90 7.822,90 156,46 7.822:9o 156,46 7.822.90 00,00 

~ 

1 32 122200 Comunicacions telefOniques 45.000.00 45.000.00 40.827.99 40.827.99 90,73 40.827.9 9 90,73 40.827.99 ¡ 00,00 
1 32 22201 ] Comunicacions postals 2.000,00 2.000,00 182.31 182,31 9,12 182.31 9,121 134.92 74,01 47,39 

1 

Suma 931.082,80 -15.139,85 915.942,95 917,664,25 917.664,25 100,19 917.664,25 100,191 887.645,23 96,73 30.019,02 

~ ' 
(../ 

---~ 

10:36:42 

1 

Estat 
d'execució 

5.854.96 

-32.293,56 

25.709,17 

-36,15 

-2.431,96 

3.254,00 

71.87 

15.759,62 

3.399',49 

1.700,03 

-22.308.49 

78.79 

336,37 

-9.607.12 

5.624.88 

-2.822.90 

4.172,01 

1.817,69 

-1.721,30 



Consorci El Far 
PRESSUPOST DE DESPESES 2013 

ESTATD'EXECUCIÓ DES DE 

CJassificació DENOMJNACIÓ DE LES Crédits inicials Modificacions Crédits totals 
Org. Prog. Econ. APUCAC!ONS 

1 32 22400 Primes d'assegurances 10.500.00 10.500.00 
d'edifrcis i locals 

1 32 22401 Primes d'assegurances 11.000.00 11.000.00 
d'embarcacions 

1 32 22502 Tributs 18.000,00 18.000,00 

1 32 2269900 Despeses diverses 16.307.20 23.940,00 40.247.20 

1' 32 2269901 i Despeses diverses 48.000,00 -6.DOO,OO 42.000.00 

12269906 
Programes Educatius 

1 32 Despeses diverses 
Fundació Navegació 

12269915 
Oceanica 1 

1 32 Des peses diverses Grumet 4.000,00 3.900,00 i 7.900.00 
Exit 

1 32 2269916 Despeses diverses 
Formació Reglada 

1 32 22700 Neteja i higiene 45.000,00' 45.000,00 

1 32 22701 Seguretat 4.000,00 4.000,00 
' 

1 32 22791 Catering i serveis d'aules 10.001 10,00 

1 32 22792 Prevencló de Riscos 6.500.00 6.500.00 
Labora!s 

1 32 23009 Dietes personal 600.00 . 600.00 

1 32 23109 Locomoció 2.000,00 2.000,00 

1132 
1 

31000 i lnteressos de préstec de 10.000.00 -3.940,00 6.060,00 
!'interior 

1 32 ¡31100 Despeses d'apertura i 1.800,00 ' 1.800.00 
formalització de préstecs i 

1 32 . 1,35903 Altres despeses ti nanceres 1.200,00 1.200.ooi, 

1 32 45001 GENERALITAT DE 
CATALUNYA. SERVE! 
D'OCUPACIÓ 

1 1 , 1 Total d'operacions corrents: 1 1.110.000,00 2.760,15 1.112.760,15 

1 32 162400 j Elements de transport 
1 

i 1 i 

1 
~Suma~~. 1.110.000,00 2.760,15 1.112.760,15 

' 

M ~-e- ~ 

01/01/2013 FINS A 31/12/2013 
Des p. O esp. omp/Cts Obligacions ObVCts 

Autor'1tzade Compromeses reconegudes 
• 

10.632.09 10.632,09 101,26 10.632,09 101,26 

10.783,77 10.783,77 98,03 10.783,77 98,03 
¡ 

16.414.36 16.414,36[ 91,19 16.414,36191,19 

48.178,70 48.178,701119,71 48.178.70 [119, 71 
' 

27.119,22 27.119.22 64,57 27.119.22 64,57 

634,41 634,41 8,03 634,41 8,03 

12.679,31 12.679,31 12.679,31 

44.839.36 44.839.36 
1 

99,64 44.839,36 99,64 

4.361.24 4.361.24 109,03 4.361,24 109,03 

3.799,35 . 3.799,35 .993,50 3.799,35 993,50 

4.056.00 4.056.00 62,40 4.056,00 62,40 

452,56 452,56 75,43 452.56 75,43 
1 
1 

861,66 861.66 43,08 861,66 43,08 

6.050,26 6.050,26 99,84 6.050.26 99,84 

1.440,40 1.440,40 80,02 1.440,40 80,02 

909.04 909.04 75,75 909.04 75,75' 
1 

1.110.875,98 1.110.875,98 99,83 1.110.875,98 99,83 
• 

1 

1.110.875,98 1.110.875,98 99,83 1.110.875,98 99,83 

Data obtenció 12/03/2014 

Pág. 

Pendentde 
pag. 

10.632,09 00,00 

10.783,77 00,00 

16.414.36 00,00 

12.748,01 26,46 35.430.69 
¡ 

21.817,38 80,451 5.301.84 i 

634.41 00,00 

' 11.985.23! 94,53 694,08 

33.924.70 75,66 10.914,66 

4.361.24 00,00 

3.749.10 98,68 50.25 

4.056.00 00,00 

452,56 00,00 

808.47 93,83 53.19 

6.050,26 00,00 

1.440,40 00,00 

751,06 82,62 157,98 
1 
• 

1.028.254,27 92,56 82,621,71 

1.028.254,27 92,56 82.621,71 

10:36:42 

2 

Estat 
d'execuc'ló 

-132,09 

216.23 

1.585.64 

-7.931.50 

14.880,78 

7.265,59 

. -12.679,31 

160,64 

-361.24 

-3.789.35 

2.444.00 

147,44 

1.138,34 

9,74 

359,6( 

290,9€ 

1.884,1~ 

1.884,1 



Consorci El Far Data obtenció 1210312014 

PRESSUPOST DE O ESPESES 2013 Pág. 

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FIN.S A 31/12/2013 

DENOMJNACIÓ DE LES ' ClassificaC:ó Crédits inicials Modificacions Crédits totals Des p. O esp. omp/CtS! Obligacions Obi/Cts Pag. lfquids Pag/Obl Pendentde 

Org. Prog. Econ. APLICACIONS Autoritzade Compromeses reconegudes pag. 
S 

Total d'operacions de capital: 1 

1 

1 
1 
' 

' '! 

¡ 1 
1 1 

' 
', 

1 

1 
1 

. 

' 

' 

i 
l. 

¡ 

. 

1 

\, 
. i 

1 i Suma 1.110.000,00 i 2.760,15 1.112.760,15 1:110.875,98 1.110.875,98 99,83 1 '11 0.875,98 99,83 1.028.254,27 92,561 82.621,71 .----.. ' - -

)1 ~~ 

10:36:42 

3 

Estat 
d'execuc'ló 

1.884,1~ 



Consorci El Far 
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014 

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 

Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Previsions inicial Modificacions Previsions Drets nets Der/Prev: 

E con. Org. : definitives 

36502 1 Serveis d'aules 6.000,00 6.000,00 3.749,17 62,49 

39920 1 Programes educatius 85.000,00 85.000,00 53.144,86 62,52 

39921 1 Patrocinadors 200.000,00 200.000,00 

39929 't lngressos varis 5.492,57 5.492,57 949,02 17,28 

39930 t Desenvolupament projecte n8utic ! 

40000 1 Ajuntament Aportació Consorci 78.748,93' 
1 

78.749,93 78.748,93 100,00 
' 42102 ¡ 1 A.P.B. Aportació Consorci 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,00 

43000 1 Seguretat Social 

45090 1 !, Genera!itat (aportació Consorci) 145.000,00 145.000,00 

45092 1 Generalitat Subvenció Formació Reglada 12.658,50 12.658,50 8.439,00 66,67 

45301 1 Consorci d'Educació de Barcelona 6.000,00 

46100 1 Diputació de Barcelona. Aportació Consorci ' 36.100,00 36.100,00 36.100,00 100,00 

48011 1 Fundació Navegació Ocei:lnica Barcelona 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 

48012 t Desenvolupament projecte nflutic 60.000,00 60.000,00 

52000 t lnteressos de dipósits banca~is 

54104 1 Lloguer d'espais vivers d'empreses 80.000,00 80.000,00 37.978,00 47,47 

54105 . 1 Lloguer d'aules 10.000,00 10.000,00 8.133,00 81,33 

; Total d'operacions corrents: 1.110.000,00' 1.110.000,00! 624.241,98 ' 56,24 

1 i Romanent tresoreria desp. generals ' 87000 

87001 1 Rom. Tres. perfinan<;:ament suplement de 
credits 

87002 1 , Romanent de tresoreria 
1 

Total d' operacions de capital: 1 

1 

-

' ' :" Ui I"(T<S l.lGN"TTIV~ 

1 

S~¡ a Na) arro Flores i 
~ 

/ Q Suma 1.110.000,00' 1.110.000,001 624.241,98 56,24 

~ 

FINSA 30/6/2014 

lngressos Devolucions 
realitzats d'ingressos , 

1.857,07 

52.355,25 

949,02 

78.748,93 

91.000,00 

6.000,00 

18.050,00 1 

37.978,00 

6.363.00 

293.30!,27! 

' 

293.301,271 

Data obtenció 

Recaptació Rec/Der: 
líquida 

1.857,07 49,53 

52.355,25 98,511 

949,02 100,00 

78.749,93 100,00: 

91.000,001 100,00 

6.000,00 100,00 

18.050,00 50,00, 

37.978,00¡ 100,00 

6.363,00 78,24 

293.301,27 46,99 

' 

' 

' 

1 

06/10/2014 

Pág. 

Pendent de· 
cobr. 

1.892,10 

789,61 

8.439,00 

18.050,00 

300'.000,00 

1.770,00 

330.940,71 

293.301 ,27' 46,99¡ 330.9_4<l,711 

9:46:24 

1 

Estat 
d'execució 

~2.250,83 

--31.855,14 

-200.000,00 

-4.543,55 

~145.000,00 

-4-.219,50 

6.000,00 

-60.000,00 

-42.022,00 

~1.867,00 

-485.758,02 

-485.758,0::: 



Consorci El Far 
PRESSUPOST DE DESPESES 2014 

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINSA 30/6/2014 

Data obtenció 06/1012014 

Pág. 

9:46:251 

1 

Classificació DENOMINACJÓ DE LES Crédits inicials Modlficacions 1 Crédits totals "[ Desp. Desp, ~omp/Cts Obligacions Oblfcts Pag. liquids Pag/Obl Pendent del Estat 
Org. Prog. Econ. APLICACIONS . ~utoritzade Compromeses reconegudes pag. 

1 

d"exe~ució 

1 324 13000 Retribucions Laboral fix 425.187.28' 425.187.28 213.296.76 213.296,76 50,17 213.296.76 50,17 213.296,76100,00 

1; 324 113006191 Retribucions B8siques 
Grumet Exit 

1' 324 1300999 ContingEmcies diverses 

1 324 11310020 1 Retr. bás. laboral eventual 
Fem Ocupació pera Joves 

t 324 :1600000 · Ouotes seguretat socia! 
·personal 

11 324 1600020 Quotes Seg. Social Fem 
Ocupació pera Joves 

11 324 1600619 Quotes Seguretat social 
¡ ; tripulació Grumet Exit 

11 324 :1620000 1 Formació 

ll 324 120800 1 Llogu~r altre immobilitzat 
matenal 

11 324 21200 Repara ció, manteníment í 
conservacíó d'edificis 

11 324 121300 ·1 Reparació, manteniment i 
conservació maquines i 
eines 

11 324 121600 1 Reparació, manteniment i 
conservació equips 
informatics 

1,1 324 121900 1 Embarcacions 

1: 324 122000 Material d'oficina i informatic 
no inventariable 

324 22001 Premsa, revistes, llibres i 
1 altres publicacions 

1 324 22100 ! Energía eléctrica 

11 324 ¡22101 1 Aigua 

11 324 122103 Combustibles i carburants 

11 324 122200 1 Teléfons 

~ 1] ~4 ¡22201 1 Comunicacions postals 

LA í N 1 E"l.v-GNWeLJ 
1 
~""" 1 ' Suma C'u~~ .... tt...t~--- MI. 

85.756,16 85.756,16 43.644,84 43.644.84 50,89 43.644.84 50,89 43.644,84)00,00 

36.049.02 36.049,02 

132.743,88 

26.498,52 

5.000,00 

500,00 

40.000.00 

'1.000,00 

5.000,00 

45.000,00 

5.000,00 ¡ 

3.000,00 

60.000,00 

10.000.00 

5.000.00 

40.000,00 

500.001 

926.234,86 

132.743.88 

26.498.52 

5.000,00 

500,00 

40.000,00 

1.000,00 

5.000,00, 

45.000.00 

5.000,00 

3.000,00 

60.000,00 1 

10.000,00 

5.000.00 

40.000.00 

500.00, 

926.234,86 

1.261,68/ 1.261,68/ 1.261,68/ 1.261.68~00,00 

51.129,44 51.129.441 38,521 51.129,44¡ 38,521 51.129.44~00,00 

10.296.87: 10.296,87: 38,86! 10.296,87, 38,86 10.296,87~00,00 

900,001 900,00 18,00 900,00118,00 ¡ 900,00 

442,68 88,54 442.68h00,00 442.68 

10.211,03 

357.03 

442.68, 88,54 

10.211,031
1 

25,53 

357,03 35,70 

10.211.03 25,53 8.016.52 78,511 2.194,51 

1.316,72 

27.657.81 

1.013.61 

2.061.06 

34.591,70 

2.398,13 

2.805,61 

20.108.24 

145,14 

423.638,35 

1.316, 721 26,33 

27.657.811 61,46 

1.013,61 20,27 

2.061,06 68,70 

34.591,70 57,65 

2.398,13 23,98 

2.805,61 56,11 

20.108,24 50,27' 

145,141 29,031 

423.638,351 45,74'1 

357.03 35,70 357,03100,00 

1.316.72! 26,331 1.316,72~00,00, 

27.657,81 61,46 27.458.51/99,28 199,30 

1.013.61 20,27' 934.68j92,211 78.93 

2.061.06 68,70 2.061,06100,00 

34.591.70 57,65 34.591,70~00,00 

2.398.131 23,98 

2.805,61 ¡ 56,11 ' 

20.108,2415o,27 

145, 14! 29,03; 

423.638,35/ 45,74 

2.398.13~ oo,oo: 

2.805.61 ~ 00,00 

20.108,24, 00,00 

145.14roo.ao

1 

420.265,611 99,20 3.372,74 

211.890.52 

42.111.32 

36.049,02 

-1.261,68 

81.614,44 

16.201.65 

4.100.00 

57,32 

29.788,97 

642,97 

3.683,28 

17.342.19 

3.986.39 

938,94 

25.408,30 

7.601.87 

2.194,39 

19.891,76 

354.86 

502.596,51 



Consorci El Far 
PRESSUPOST DE DESPESES 2014 

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINSA 
Classificació DENOMINACIÓ DE LES [ Crédits inicials Modificacions Crédits totals \ Oesp. 1 Oesp. omp/Cts 

Org. Prog. Econ. APUCACIONS , Autoritzade Compromeses 
S 

1 324 122400 Primes d'assegurances 10.500.00 10.500.00 10.913.78 10.913,78 103,94 
d'edificis i locals 

1 324 22401 Primes d'assegurances 11.000,00 11.000,00 5.060.33 5.060.33 46,00 
d'embarcacions 

1 324 22502 Tributs de les entitats locals 18.000.00 18.000,00 8.207,20 8.207.20 45,60 
(IBI) 

1 324 2269900 Despeses diverses 14.165.14' 14.165,14 2.723.58, 2.723,58 19,23 

1 324 2269901 Despeses diverses 40.000.00 40.000.00 15.133,69: 15.133,691 37,83 
1, Programes Educatius 

1' 324 2269915 Despeses diverses Grumet 4.000.00 4.000,00 400,39 ~00,39! 10,01 
'Exit 

1 JI 324 2269916 Despeses diverses 10.000.00 10.000.00: 6.999,32 6.999,32 69,99 
Formació Reglada 

1 324 2269920 Oespeses diverses Fem 
Ocupació pera Joves 

L 324 22700 Neteja i higiene 45.000.00 45.000,00 18.458.84 18.458,84 41,02 

1 324 22701 Seguretat 4.000.00 4.000.00 2.571.69 2.571,69 64,29¡ 

1 324 22791 catering i serveis d'aules 1 5.000.00 5.000.00 1.695,85: 1.695,85 33,92; 

1 324 22792 Prevenció Riscos Laborals 6.500.00 6.500.00 2.554,33: 2.554.33 39,30 

1 324 23009 Dietes personal 600,00 600,00 
¡ 

30,65¡ 30,65 5,11 
i 

1 324 23109 Loco m oció 2.000,00 2.000.00 191,091 191,09 9,55 

1 324 31000 Jnteressos 10.000.00 10.000.00 500,88: 500,88 5,01 

1 324 31100 Despeses d'apertura i 1.800.00 1.800.00" 1.944,60 1.944,60 108,03 
formalització de pr€stecs 

1 324 35903 Altres despeses financeres 1.200.00 1.200.00 349,48 349.48 29,12 
1 

. . 

1 Total d'operacions corrents: 1.110.000,00 1.110.000,00j 501.374,05 501.374,05¡ 45,17 

lA kT<c~'"""""" 
~u~~ N~rro A res ' i ; 

Ir- Suma 1.110.000.00 
¡ 

1.110.000,00 501.374,05 501.37 4,05: 45,17' 

"-

~ 

30/6/2014 
Obligacions Obi/Cts 
reconegudes 

10.913,78103,94. 

5.060.33 46,00 

8.207,20 45,60 

2.723,58 19,23 

15.133,69 37,83 

400.39 10,01 

6.999.32 69,99 

18.458,84 41,02 

2.571,69 64,29 

1.695,85 33,92 

2.554.33 39,30 

30,65 5,11 

191,09 9,55 

500,88 5,01 

1.944,60 108,03 

349,48 29,12 

501.374,05 45,17 

1, 1 

501.374,05 45,171 

Data obtenció 0611012014 

Pág. 

Pag. liquids Pag/Obll Pendent de 
' pag. 

10.913.78 00,00 

5.060.33 oo,oo' 
8.207.20 00,00 

', 
2.723.58WO,OO 

15.063.46 99,54 70,23 

400,39100,00 

6.306.58 90,1 o 692,74 

14.827.40 80,33 3.631.44 

2.571.69100,00 

1.695,85100,00 

2.554.33100,00 

30.65 00,00 

191.09 00,00 

500.88 00,00 

1.944.60 00,00 

349.48 00,00 

493.606.90 98,45 7.767,15 

493.606,90 98,45 7.767,15 

' 

9:46:25¡ 

2 

Estat 
d'execució 

-413,78 

5.939.67 

9.792.80 

11.441,56 

24.866,31 

3.599,61 

3.000,68 

26.541,16 

1.428,31 

3.304,15 

3.945,67 

569,35 

1.808.91 

9.499,12 

-144,60 

850,52 

608.625,9~ 

608.625,9! 
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI "EL FAR, CENTRE DELS 
TREBALLS DEL MAR" PERA L'EXERCICI2015 

TÍTOL l. NORMES GENERALS 

CAPÍTOL 1.· Ámbit d'aplicació 

Base 1.- Ambit funcional. Les bases d'execució del pressupost del Consorci EL FAR, Centre 
deis treballs del mar pera l'exercici 2015 s'aplicaran al pressupost del propi Consorci. 

Base 2.· Ambit temporal. Les presents bases tindran la mateixa vigencia que el pressupost i 
que la seva prorroga legal, si s'escau. 

CAPÍTOL 2.- Normativa aplicable 

Base 3.- Normativa aplicable. 

3.1.-La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del pressupost del Consorci se subjectara a la 
normativa general aplicable a I'Administració Local (pel text refós de la Llei Reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mar<;: i RD 500/1990, de 20 d'abril, que 
desenvolupa el Tftol VI de l'esmentada Llei Reguladora), i a les presents bases. Amb caracter 
supletori sera d'aplicació la Llei General Pressupostaria. 

3.2.· La comptabilització del pressupost, i 'de la seva execució i liquidació, es regira per la 
I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre pel que s'aprova la lnstrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local. 

3.3.- El control i fiscalització de l'execució del pressupost es regulara per les normes incloses 
en aquestes bases i per les instruccions que, amb aquesta finalitat, es dictin. La normativa 
vigent a I'Administració General de I'Estat s'aplicara .amb caracter supletori. 

CAPÍTOL 3.- lnformació als organs de govern. 

Base 4.- lnformació als órgans de govern. 

En la temporalitat que determini el Director General, I'Area d'Administració presentara l'estat 
d'execució del pressupost i informació complementaria que permeti valorar-ne els seus nivel! 
d'acompliment, i en donara compte en la primera reunió que se celebri, als órgans de govern 
corresponents. 



TÍTOL 11. GESTIÓ DEL PRESSUPOST 

CAPÍTOL 1.- Credits inicials 

Base 5.- Quantificació del pressupost. 

A l'estat de despeses del pressupost del Consorci es concedeixen els crédits necessaris per al 
compliment de les seves obligacions per un import de UN MILIÓ CENT DEU MIL EUROS 
(1.110.000€). 

Els ingressos que s'estima que s'han de liquidar durant l'exercici importen la quantitat UN 
MILIÓ CENT DEU MIL EUROS (1.110.000 €). 

o 1 
CAPITOL 2.-'Vinculació jurídica 

Base 6.- Vinculació jurídica. 

6.1.- L'Estat de despeses del pressupost del Consorci es desglossara a nivell d'aplicacions 
pressupostaries, que vindran definides per la conjunció de les classificacions per programa i 
económica, a nivell de programa i subconcepte respectivament (o sigui a tres o cinc dígits de 
cadascuna), segons !'estructura aprovada per OM EHA/3565/2008 de 3 de aesembre. 

6.2.-EI nivell de vinculació jurídica sera el primer dígit de les classificacions per programa i 
económica, o sigui la area de despesa i el capitel, respectivament, de conformitat amb el que 
disposen els articles 28 i 29 del RO 500/1990 de 20 d'abríl. 

6.3.- El control comptable de les despeses es tara sobre l'aplicació pressupostaria i el fiscal 
sobre el nivell de vinculació, d'acord ambles normes sobre control i fiscalització. 

6.4.- Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost, sempre 
que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent. 



CAPÍTOL 3.· Modificacions de pressupost. 

Base 7.- Consideracions generals. 

7 .1.- Qualsevol modifica ció del pressupost requereix una pro posta raonada de les variacions, 
en la qual s'haura d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot 
significar nous compromisos de despesa pel Consorci en exercicis posteriors. 

7.2.· Les modificacions del pressupost, com a regla general, seran aprovades pel Consell 
General del Consorci, de conformitat amb el que disposen els articles 172 a 182 del text refós 
de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de marg, els 
articles 34 a 51 del RD 500/1990 de 20 d'abril, salva! els casos de les ampliacions de credit, 
transferencies de credit dintre, de la mateixa are a de des pesa, genera ció ·de credits per 
ingressos i incorporació de romanents de credits, que es regularan pels procediments 
establerts en aquestes bases. 

7 .3.· Les modificacions del pressupost que no siguin competencia del Consell General seran 
executives des del moment de la seva aprovació i no precisaran exposició al públic. Tots els 
expedients de modificació de credits hauran de ser informats previament perla lntervenció. 

7.4.- Mitjangant transferencia de credits, generació de credits, o incorporació de romanents de 
credits es podra augmentar la consignació de partid es existents en el pressupost o crear -se 
partides noves. 

Base 8.- Credits extraordinaris i suplements de credit. 

L'aprovació deis expedients de concessió de crédits extraordinaris o de suplements de credits 
correspondra al Consell General. S'hauran de tenir en compte les següents regles: 

a) Es poden finangar mitjangant el romanen! líquid de tresoreria, nous o majors ingressos, 
anul·lacions o baixes de crédit i operacions de crédit. 

b) El calcul del romanen! liquid de tresoreria es fara segons el resulta! de la liquidació de 
l'exercici anterior, tenint en compte la part del romanen! que correspongui a despeses amb 
finangament afectat. 

e) Només es podran utilitzar com fans de finangament de les modificacions de crédit els nous o 
majors ingressos en algun concepte del pressupost quan s'acrediti que la resta deis 
ingressos venen efectuant-se amb normalitat, salva! que els majors ingressos tinguin 
caracter finalista. 

Base 9.· Transferencies de crédit. 

9.1.· Quan s'hagin d'efectuar despeses i no hi hagi, suficient consignació pressupostaria a la 
partida corresponent, peró sigui possible minorar el credit en d'altres partides corresponents a 
diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantitat global del pressupost, es 
tramitara un expedient de modificació per transferencia de credit. 

9.2.· Les transferencies de crédits que s'efectu'ln dintre de la mateixa area de despesa seran 
competencia del Director General del Consorci i en donara compte a la Comissió Executiva. 
Les restants transferéncies hauran de ser aprovades pel Consell General amb el mateix 
procediment que se segueix per l'aprovació del pressupost. 

Base 1 0.- Genera ció de crédits. 

1 0.1.- Podran generar credit en l'estat de des peses els in gres sos de natural esa no tributaria 
següents: 

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació, provinents de persones físiques o 
jurídiques, per finangar juntament amb el Consorci, despeses que per la seva 
naturalesa estiguin compreses en les seves finalitats o objectius. 

b) Alienacions de béns del Consorci. 
e) Prestació de serveis. 
d) Reemborsament de préstecs. 
e) Els imports derivats de reintegraments de pagaments indeguts amb carrec al 



pressupost corren!, quant a la reposició de crédit en la correlativa partida 
pressupostaria. 

10.2.- El Director General és l'órgan competen! pera l'aprovació de les generacions de crédit i 
en donara compte a la Comissió Executiva. 

10.3.- En els restants casos de generació de crédits per alienació de béns sera competen! 
l'órgan que ho sigui per autoritzar l'alienació. 

Base 11.- lncorporació de romanents de crédit. 

11.1.- La incorporació de romanents de crédits es regiré pel que disposen l'article 182 del text 
refós de la LRHL, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mar<;: i 47 i 48 del RD 500/1990 i la seva 
aprovacló correspondra al Presiden! del Consorci. 

11.2.- La incorporació es comptabilitzara com augments de crédits del pressupost corren! i 
s'efectuara un cop aprovada la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. 

11.3- Els romanents de crédit s'incorporaran al pressupost amb la mateixa funció, i el mateix 
c01icepte económic, en que apareguin en el pressupost de l'exercici anterior, excepte en els 
casos que una normativa hagi produH una modificació deis codis funcionals o económics. 

Base 12- Baixes per anul·lació. 

Les baixes per anul·lació són les modificacions del pressupost de déspeses que suposen una 
disminució total o parcial en els crédits assignats a una partida. L'órgan competen! per a la 
seva aprovació és el Consell General. 



TÍTOL 111. GESTIÓ DE LA DESPESA. 

CAPÍTOL 1.- Fases de la despasa. 

Base 13- Consideracions generals. 

13.1.- La gestió del pressupost de despases es realitzara mitjan<;:ant les fases d'autorització de 
despasa (A), de disposició o compromís de despasa (D), de reconeixement o liquidació 
d'obligacions (0), d'ordenació de pagament (P) i pagament. 

13.2 .. - Aquesta gestió de crédits s'efectuara d'acord amb el text refós de la Llei Reguladora de. 
les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mar<;:, el RD 500/1990, i altres normes 
legals o reglamentarias aplicables, les presents bases i les normes de caracter general que al 
respecte aprovi el Consell General del Consorci les instruccions i circulars que les 
complementin. 

13.3.- Les diferents arees propasaran les despases, que, un cop aprovades per l'organ 
competen!,. seran comptabilitzades per I'Área d'Administració, que podra comptabilitzar 
directament lotes aquellas operacions que consideri necessaries per reflectir fidelment la 
situació creada per acles administratius, per compromisos o obligacions validament adquirits o 
per moviments reals de tresoreria. 

13.4.- Les diferents fases de despases es podran acumular en els casos següents: 

Es podra acumular les fases autorització-disposició (AD) en els contractas d'obres menors, les 
subvencions directas i els subministraments d'aigua, electricitat, teléfon o gas. · 

Es podran acumular les fases autorització-disposició-reconeixement de l'obligació (ADO) i 
disposició-reconeixement de l'obligació (DO) en les despases de personal, els reconeixements 
de crédit, les despases com a conseqüéncia de resolucions judicials, les transferencias 
nominativas previstas en el capítol 4 del pressupost inicial del Consorci aprovat pel Consell 
General, els contractas menors i per norma general aquellas despases d'import inferior a 
18.000,00 € (IV A no inclos ). 

13.5.- L'organ competen! per aprovar una despasa amb acumulació de fases sera el que ho 
sigui per la primera de les fase acumuladas. 

13.6.· L'ordenació de pagaments i el pagament efectiu seran objecte, en tot cas, de tramitació 
independent. 

Base 14.- Principi d'anualitat pressupostaria. 

14.1.- Amb carrec als crédits de l'estat de despases del present pressupost només es podran 
contraure obligacions derivadas de despeses que es realitzin en l'any natural del propi exercici 
pressupostari. 

14.2.- Malgrat el que es disposa en l'apartat 15.1 s'aplicaran als crédits del pressupost vigent 
en el moment del seu reconeixement les obligacions següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi les seves 
retribucions amb carrec a aquest pressupost. 

b) Les derivad es de compromisos validament adquirits en exercicis anteriors. 

e) Els corresponents a subministraments d'aigua, electricitat, gas i altres serveis mesurats per 
comptador, quan l'obligació de pagament neixi en aquest exercici. 

d) Els crédits reconeguts de conformitat amb l'arlicle 60.2 del RD 500/1990, inclosos aquells 
que corresponguin a despases realitzades en exercicis anteriors. 

e) Els interessos creditors produ'its en l'exercici anterior per comptes oberts pel Consorci, quan· 
el seu venciment es produeixi en el present exercici. 

Base 15.- Retencions de crédit. 



15.1.- Abans de la tramitació d'una modificació de credit per transferencia, caldra efectuar una 
retenció de credit, a fi de reservar la consignació pressupostaria corresponent. Aquesta · 
retenció de credit sera opcional en el cas de la tramitació de despeses. 

15.2;- L'Area d'Administració efectuara la tramitació de les retencions de credit en aquells 
casos que correspongui, sense necessitat de cap acte administratiu al marge del document 
coinptable. 

Basfi! 16.- Autoritzacions i disposicions de despesa. 

16.1.- Quan s'hagi de dur a terme una despasa determinada per una quantia certa o 
aproximada, caldra reservar el credit corresponent. Aquesta reserva es fara mitjangant una 
autorització de despesa (A). 

16.2.- Quan s'hagin d'efectuar despases, previa o simultaniament aprovades, per un import 
determina!, es tramitara una disposició o compromís de despesa (D). Aquest acte administratiu 
té rellevancia jurídica respecte de tercers, i vincula a la realització d'una despesa concreta i 
determinada tan! en la seva quantia com en les condicions d'execució de la despesa. 

Base 17.- Competencias pera l'autorització (A) i disposició de despeses (D) 

17.1.- Correspon a la Comissió Executiva del Consorci: 

a) Contractar obres, serveis i subministraments, així com d'altres contractas administratius i 
privats, sempre que la seva quantia excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost 
del Consorci. En el cas que aquestes contractacions siguin de caracter plurianual, si 
superen el nombre de quatre anualitats la competencia sera del Consell General. 

b) Aprovar convenís de cooperació i col·laboració amb persones físiques i jurídiques, i altres 
entitats i organismes quan comportin carregues económiques superiors al 5% deis recursos 
ordinaris del pressupost del Consorci. En el cas que aquestes convenís siguin de caracter 
plurianual, si superen el nombre de quatre anualitats la competencia sera del Consell 
General. De tots els convenís de cooperació i col·laboració se'n donara compta al Consell 
General del Consorci. 

17.2.- Correspon al Presiden! del Consorci: 

a) Resoldre les materies de competencia del Consell General o de la Comissió Executiva, en 
els casos d'emergencia o d'urgencia. En aquests casos caldra que a l'expedient s'incorpori 
un informe del Director General en el que s'acrediti adequadament les raons de la urgencia. 
De lotes aquestes resolucions se n'haura de donar compte a l'órgan competen! en la 
primera sessió que celebri. 

17.3.- Correspon al Director General del Consorci: 

a) Contractar obres, serveis i subministraments, així com d'altres contractas administratius i 
privats, sempre que la seva quantia no excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del 
pressupost del Consorci del primer exercici. En el cas que aquestes contractacions siguin 
de caracter plurianual, si superen el nombre de quatre anualitats la competencia sera del 
Comissió Executiva. De dites contractacions plurianuals en donara compte a la Comissió 
Executiva. 

b) Aprovar convenís de cooperació i coHaboració amb persones físiques i jurídiques, i altres 
entitats i organismes quan no comportin carregues económiques superiors al 5% (55.500 
euros) deis recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

17.4.- Les competencias contempladas en els articles anteriors abasten a l'aprovació de 
l'expedient de contractació, la deis seus plecs de clausules administrativas particulars i la seva 
modificació, i l'adjudicació definitiva, així com l'autorització i disposició de les despeses 
corresponents. 

Basé 18.- Reconeixement d'obligacions. 

18.1.- Es competencia del Director General del Consorci el reconeixement i liquidació de les 
obligacions que corresponguin a compromisos validament adquirits, salvat que hi hagin 



reparaments per par! de la lntervenció, en aquest cas s'aplicara l'article 217 del text refós de la 
LRHL, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mar<;:. 

18.2.· Es podra efectuar el reconeixement de les obligacions en relacions globals. 

18.3.- Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions s'acompanyaran els documerits 
justificatius corresponents (factures, minutes, certificacions d'obres, nomines, acord d'aprovació 
del reconeixement de l'obligació d'una subvenció, carrecs bancaris de despases financeres i 
altres justificants) conformats pel cap dell'area gestora. 

18.4.- Les factures s'hauran de presentar obligatoriament a l'area d'Administració. L'area 
gestora haura de tramitar davant de I'Area d'Administració les factures, si són conformes, no 
més tard deis 15 dies següents a la seva entrada per evitar endarreriments en els terminis de 
pagament. Si les factures no són conformes, I'Area gestora indicara que es doni de baixa i 
I'Area d'Administració les remetra al creditor corresponent, amb .la conformitat del Director 
General. 

Base 19.- Documents no subjectes a aprovació. 

No precisaran aprovació (salva! que perla lntervenció s'hagi formula! nota de reparaments o 
observacions) els següents documents de gestió pressupostaria: 

a) Els documents RC. 

b) Els documents A o AD per contra eles de tracte successiu aprovats en exercicis anteriors, 
quan no existeixi variació de preus, o quan les variacions corresponguin a preus subjectes a 
autorització administrativa, a variacions de I'IPC o altres fórmules matematiques previstes 
en el contracte que no permetin cap discrecionalitat ni presentin cap dubte o a variacions del 
tipus de I'IVA no dedu'ible. 

e) Els documents A, D o AD per despases derivades d'operacions de crédit concertades 
anterior m en!. 

d) Els documents A, D o AD amb carrec a romanents de crédits incorporats quan reprodueixin 
la situació comptable d'aquells crédits a !'efectuar-se la liquidació de l'exercici anterior. 

e) Els documents de rectificació per anul·lar els saldos sobrants d'una fase quan s'aprovi 
definitivament la fase següent. 

f) Les devolucions de fiances provisionals als que no hagin resulta! adjudicataris del contracte 
o als adjudicataris que hagín constíturt índependentment la totalítat de la fíari<;:a definitiva. 

Base 20.- Ordenació de pagaments. 

20.1.-. Un cop reconeguda una obligació, !'ordenador de pagaments expedira la corresponent 
ordre de pagament. L'Area d'Administració preparara un pla de disposicions de fons de 
tresoreria, l'aprovació del qual correspondra al Director General, en qualitat d'ordenador de 
pagaments. 

20.2.· Les relacions d'ordres de pagaments, o les ordres individuals en el seu cas, amb carrec a 
la Tresoreria del Consorci hauran de ser préviament intervingudes per l'lnterventor, 

20.3.· Els tributs que correspongui retenir s·obre l'import principal de les ordres de pagament, 
així com d'altres descomptes que procedeixi incorporar a les ordres, s'han de produir en el 
mateix moment del pagament, sense que sigui necessari expedir cap altre document justificatiu 
per a l'aplicació d'aquests descomptes, ja que l'ordre de pagaments serveix com ·a justificació 
de l'esmentada aplicació. 

20.4.- En l'ordenació de pagaments s'haura de respectar la prioritat, per aquest ordre, de les 
despeses de personal i de les obligacions reconegudes i liquidades en exercicis anteriors. 

20.5.· Dintre de cada grup (despeses de personal, obligacions reconegudes i liquidades en 
exercicis anteriors i altres pagaments), amb caracter general, s'efectuaran els pagaments de 



conformitat amb l'antiguitat de la data de presentació en el Registre del Consorci del 
corresponent document (certifica!, factura, minuta, justificació de subvencions, etc.) que hagi 
servil de base al reconeixement i liquidació de l'obligació, o bé de la data de naixement de 
l'obligació si no fas precís la presentació previa de cap document. 

20.6.· lgualment, i malgrat el que es disposa en el paragraf anterior, es podra donar preferencia 
als següents pagaments: 

a) Que tinguin caracter d'urgéncia, previa proposta d.el cap de I'Area gestora i autorització del 
Director General. 

b) Quan la manca de pagament pugui su posar l'obligació de satisfer interessos de demora. 

e) Quan corresponguin a despeses de carécter forgós o obligatori. 

20.7.· Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors 
del Consorci es podra efectuar la corresponent compensació, que s'instrumentara mitjangant 
ingressos i pagaments en formalització. 

CAPÍTOL 2.· Tramitació de les despases. 

Base 21.· Despeses corrents. 

21.1.-Les despeses es tramitaran mitjangant els corresponents documents de gestió 
pressupostaria, que podran acompanyar a propostes independents o bé servir ells mateixos 
com a proposta. Aquests documents de gestió pressupostaria hauran de ser signats pel 
Director General o persona en qui recaigui aquesta competencia. 

21.2.· Els documents de gestió pressupostaria podran ser RC (retencions de crédits, que es 
distingíran segons permetin o no posteriors autoritzacions), A (autoritzacions), D (compromisos 
o disposicions), O (reconeixement i liquidació d'obligacions}, AD (autorització-disposició), DO 
(disposició-reconeixement d'obligacions}, ADO (autorització-disposició-reconeixement 
d'obligacions ), ADOJ (ADO especial amb la instrucció de qué la posterior ordre de paga m en! 
sera "a justificar"}, i OJ (O especial ambla mateixa instrucció que I'ADOJ). 

21.3.· El control comptable de les despeses es realitzara sobre l'aplicació pressupostaria i el 
fiscal sobre el nivell de vinculació. 

~ase 22.· Despeses de personal. 

22.1.· Les retribucions del personal del Consorci estaran subjectes a la normativa vigent de la 
materia, i en especial a l~s previsions establertes en la Llei de Pressupostos de I'Estat per a 
l'any 2015. 

22.2.· El Director General tindra la competencia en les següents matéries de personal: 

Incoar i resoldre els expedients disciplinaris amb la imposició de les sancions 
corresponents per la comissió de faltes del personal del Consorci, a excepció de la de 
separació del servei i de l'acomiadament que sera competencia del Presiden! del 
Consorci. 
Alargar indemnitzacions reglades per raó del servei. 
Autoritzar la realització d'hores extraordinaries. 
Atorgament de gratificacions per serveis extraordinaris. 
Concessió de bestretes reintegrables. 

22.3.· Pera 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 Jloc de 
treball que es modifica. Sera competencia del Director General del Consorci l'aprovació deis 
increments salaríais com a conseqüéncia de la variació de la responsabilitat del Jloc de treball. 
De la resolució del Director General s'haura de donar compte al Consell General en la primera 
reunió que celebri 

Base 23.· Despeses financeres. 



23.1.-Pel que fa a les despases financeres (capítols 111 i IX) caldra tenir en compte les següents 
consideracions: 

a) Caldra justificar que els interessos i amortitzacions carregats directament en compte 
s'ajusten als quadres d'amortització o contractas. 

b) Les despases financeres es justificaran amb les factures o documents bancaris de carrec 
corresponents. 

e) En els pagaments en moneda estrangera hi figurara la documentació que justifiqui 
l'equivaléncia en euros. 

23.2.- L'órgan competen! pera l'aprovació de les despases financeres sera el Director General. 

Base 24.- Despases d'inversió. 

24.1.- Els subministraments inventariables s'imputaran al capítol6, sempre que tinguin una vida 
útil previsible superior a un exercici, i s'ajustin al que estableix la normativa vigent. 

24.2.- S'imputaran a capítol 2 aquellas despases de mantef]iment i reposició deis béns i 
instal·lacions, encara que siguin de quantia importan!, quan tinguin com a finalitat mantenir 
l'estat inicial deis mateixos. 

24.3.- L'autorització de despases de primer establiment es condiciona a la possibilitat d'atendre 
les obligacions de caracter permanent i les de funcionament que aquestes inversions 
comportin. En cada cas caldra ten ir en compte !'informe preví de !'Interventor. 

Base 25.- Programes i Convenís de coHaboració amb altres ens 

25.1.- Els compromisos en els programes i convenís de coHaboració amb altres ens es 
tramitaran mitjan<;:ant el corresponent expedient, d'acord amb les competéncies que tenen 
atribu'ides els órgans de govern del Consorci. 

25.2.- La gestió jurídico-administrativa sera executada amb cura especial en tot allo que fa 
referencia al compliment de la normativa aplicable en els aspectes de régim laboral i Seguretat 
Social. 

25.3.- En el text deis convenís que s'aprovin s'hauran de preveure les obligacions economiques 
que se'n dimanin, i s'haura de fer constar la seva aplicació pressupostaria. Així mateix, en el 
cas d'aquells convenís que comportin pagaments a les propies entitats amb qui es subscrigui el 
conveni, s'haura de preveure la forma i el termini de pagament, així com el termini de 
justificació i els justificants que caldra adjuntar. 

CAPÍTOL 3.- Normes de contractació administrativa 

Base 26.- Consideracions generals. 

26.1.- La contractació del Consorci resta sotmesa a la Llei de Contractas del Sector Públic 
(LLCSP) i d'altra normativa aplicable. En els expedients contractuals que no siguin objecte de 
contracta menor, caldra acompanyar una proposta del cap de I'Area gestora on constara 
l'objecte del contracta, el tipus de licitació i les especificacions técniques exigidas per a la 
contractació del servei o subministrament que es convocará 

26.2.- A la contractació del Consorci se li aplicaran els plecs de cláusulas administrativas 
generals i particulars vigents a I'Ajuntament de Barcelona. 

26.3.- Per a la utilització del procediment d'urgéncia, caldra adjuntar a la proposta referida un 
informe raonat deis motius de la tramitació urgent de l'expedient. 

26.4.- El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que hagin 
establert les entitats consorciades 

Base 27.- Procediment negociat. 

El procediment negociat s'utilitzara exclusivament en els casos previstos a la (LLCSP) i preví 
informe justificatiu emés pel cap de I'Area gestora. 



Base 28.- Contractes menors. 

28.1.- Els expedients de contractació menor es defineixen per raó de la quantia, els qua! rw 
ultrapassaran els imports legalment establerts en la LLCSP per aquest tipus de contractes. 

28.2.- Aquests contractes no podran ten ir una durada superior a l'any ni ser objecte de prórroga 
ni de revisió de preus. 

28.3.- Per a la contractació directa deis professionals o empreses que realitzin 
subministraments o serveis inclosos en aquests conceptes, el cap !'Área gestora gestor haurá 
de presentar la proposta corresponent amb les dades del contractista, el preu del contracte, i 
les especificacions técniques necessáries per a la realització de la contractació. 

28.4.- Per a l'aplicació i desplegament d'aquest capital s'estará al que disposa la LLCSP i la 
restan! normativa aplicable. En el cas que, en el decurs de l'exercici, es modifiqués la LLCSP, 
es consideraran modificades en el mateix sentit les presents bases. 

Base 29.- Fraccionament de la contractació 

29.1.- No es podrá fraccionar l'objecte del contracte d'acord ROL 3/2011 de 14 de novembre 
que aprova enext refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

29.2.- No es podran efectuar contractes menors de serveis de consultoria i assisténcia amb 
persones físiques de manera reiterada, els quals puguin donar !loe a una relació laboral 
encoberta. 

CAPÍTOL 4.- Despases amb finangament afecta! 

Base 30.- Despeses amb finangament afecta!. 

Les despeses amb finangament afecta! hauran de ser objecte necessáriament d'un seguiment 
com a projecte de despesa o d'inversió. En qualsevol cas, es podran efectuar els canvis de 
finangament que siguin necessaris i derivats d'una correcta gestió financera, sempre que no es 
modifiqui el volum total, i amb l'aprovació del Director General que en donará compte a la 
Comissió Executiva. 

CAPÍTOL 5.- Despases plurianuals 

Base 31.- Despeses plurianuals. 

31.1.- Les despeses plurianuals es regiran pe! que disposen els articles 79 a 88 del RD 
500/1990. 

31.2.- L'autorització de despeses plurianuals corresponen als órgans competents, d'acord amb 
el que regula la base 18. 

CAPÍTOL 6.- Despases d'exercicis futurs 

Base 32.-Despeses d'exercicis futurs. 

32.1.- Es podran autoritzar i disposar despeses que s'hagin d'executar íntegrament en exercicis 
futurs, sempre i quan, en el corresponent acle administratiu, consti expressament que 
l'efectivitat de la despesa queda supeditada a la condició suspensiva que hi hagi en pressupost 
el corresponent crédit. · 

32.2.- L'autorització i la disposició de despeses d'exercicis futurs corresponen als órgans 
competents, d'acord amb el que regula la base 18, en funció del tipus de despesa i del seu 
impar!. 

CAPÍTOL 7.- Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar 

Base 33.- Consideracions generals. 



33.1.- Les bestretes de caixa fixa i les ordres de pagament a justificar es regularan pel previst al 
present capital, al TRLLRHL i a la resta de normativa aplicable. 

33.2.- Queda prohibit fraccionar un mateix pagament, aplican! una parta bestretes de caixa fixa 
i una altra a manaments a justificar. 

33.3.- La comptabilització de la bestreta i els pagaments a justificar s'ajustara a les regles de 
I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre pel que s'aprova la Jnstrucció del Modal Normal de 
Comptabilitat Local. 

Base 34.- Bestretes·de caixa fixa. 

34.1.- D'acord amb la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d'abril, el Consorci disposara d'un fans per a atendre les atencions corrents de caracter 
periódic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despases de Jocomoció, 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 despases. 

34.2.- El Cons'orci El Far té constitu'ldes tres Bestretes de Caixa Fixa, una per a despases 
generals del Consorci (BCF), una altra per a despases del Far Barcelona (BCFF) i una altra per 
a pagaments amb targeta de crédit (BCFC) 

34.3.- L'import maxim d'aquestes bestretes de caixa fixa, que seran ingressats en els següents 
comptes corrents restringits de pagaments i que es dedicaran exclusivament a les operacions 
de la bestreta de caixa fixa són: 

• Compte 2100 0932 18 0200050124 pera la BCF amb un import maxim de 6.000€, 

• Compte 2100 0932 15 0200054407 per a la BCFF amb un import de 6.000.€, 
ampliable, per resolució del Director General fins a un maxim de 50.000€. 

• Compte 2100 0932 17 0200034619 pera la BCFC amb un import maxim de 2.000€ 

34.4.- Es podran efectuar retencions de crédits per garantir la posterior aplicació pressupostaria 
deis pagaments satisfets mitjan9ant la bestreta. 

34.5.- L'habilitat i responsable de la custodia deis diners són el Director General i la Cap de 
Recursos i Serveis Generals. La disposició de les quantitats ingressades en aquest compte 
corren! es fara indistintament mitjanvant la signatura del Director General o de la Cap de 
Recursos i Serveis Generals. 

34.6.- El Director General podra nomenar altres persones habilitadas per efectuar pagaments, 
quan les circumstancies d'ubicació o especificitat així ha facin convenient. D'aquests 
nomenaments en donara compte a la Comissió Executiva del Consorci. Els habilitats podran 
efectuar els pagaments per als quals hagin estat autoritzats, mitjan9ant els comptes restringits 
de pagaments que s'estabieixin. 

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

34.8:- Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldra préviament presentar el 
compte justificatiu deis fans utilitzats. El comte justificatiu estara format pel document 
comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despasa indicats 
en la base 19.3, degudament conformats pel personal responsable. 

34.9.- A mesura que J'habilitat vagi justifican! els pagaments s'efectuara la seva aplicació 
pressupostaria, sense utílitzar les retencions de crédit efectuadas, mitjanvant documents ADO 
amb carrec a les corresponents partidas. Els habílitats hauran de presentar una justificació com 
a mínim amb periodicitat trimestral (trimestres naturals). 

34.10.- Per tal de garantir el control deis fans de caixa, cada final de mes l'habilitat de la 
bestreta realitzara J'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitara una copia signada 
a !'Interventor delega!. Quan l'ímport deis arquejos ~igui inferior a l'import total de la bestreta, 



caldra realitzar la corresponent conciliació en la que es justificara la diferencia entre ambdues 
quantitats. 

34.11.- Les despeses de dietes i locomoció del personal ocasionadas per desplagament dellloc 
de treball es pagaran pel sistema de Bestretes de Caixa Fixa. 

34.12.- Per delegació del President, el Director General del Consorci aprovara les despeses 
originadas per l'exercici de representació, en les que s'haura d'indicar el motiu d'interes general 
perseguit. A final d'any en donara compte a la Presidencia de tetes les despeses de 
representació aprovades pel director general. 

34.13.- 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 Director General, o persona en qui 
delegui, manifesti el motiu, finalitat i contingut de la reunió, el lloc de la celebració i identificació 
deis participants i destinataris de la despesa. 

Base 35.- Pagaments a justificar. 

35.1.- Quan es tracti de despases o pagaments esporadics es podra lliurar un manament a 
justificar, amb carrec a la corresponent aplicació pressupostaria, així com quan no es pugui 
acompanyar el docu.ment justificatiu de l'obligació en el moment de la sortida deis fons de la 
Tresoreria o bé quan siguin pagaments a realitzar lora de la seu del Consorci que no es puguin 
efectuar per transferencia bancaria. 

35.2.- Els perceptors de les ordres de pagament resten obligats a justificar l'aplicació de les 
quantitats rebudes en el termini maxim de tres meses des de la percepció deis corresponents 
fons. . 

35.3.- Quan es tracti d'atencions periódiques o repetitivas, els fons lliurats "a justificar" tindran el 
caracter de bestretes de caixa fixa. 



TÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS 

CAPÍTOL 1. Fases de l'ingrés 

Base 36. Compromís d'ingrés. 

36.1.- Quan es tingui coneixement que el Consorci ha de rebre d'una entitat o persona, pública 
o privada, un ingrés per finangar les seves activitats, s'haura de tramitar un compromfs d'ingrés. 

36.2.-Eis compromisos d'ingrés seran comptabilitzats per I'Area d'Administració, que haura de 
rebre la comunicació oportuna del cap de I'Area corresponent quan aquest tingui coneixement 
del compromís d'ingrés. 

Base 37.- Reconeixement de drets. 

37.1.-Quan el Consorci tingui dret a cobrar u~a quantitat, ja sigui derivada d'un tribu!, preu 
públic o prestació de serveis, d'una aportació de tercers, d'una alienació de béns o d'una 
operació de crédit, caldra reconéixer el dret. 

37.2.-EI reconeixement de drets sera comptabilitzat per I'Area d'Administració. Amb aquesta 
finalitat, els caps d'Area hauran de comunicar a l'esmentada area tots aquells fets economics 
que hagin de donar lloc a un reconeixement de drets. 

37.3.- En el cas de taxes i preus públics gestionats per les diferents Arees, aquestes Arees 
hauran de vetllar per la recaptació d'aquests en període voluntari. Els caps d'Area que hagin de 
practicar el cobr.ament d'ingressos periodics formaran, préviament, les oportunes relacions, 
liquidacions o documents base, expressius de les quotes a cobrar en els períodes 
corresponents. Aquesta documentació sera tramesa a I'Area d'Administració amb temps 
suficient per a la seva contracció i expressara, com a mfnim, les quotes a cobrar pel temps 
corresponent i el nom de la persona obligada al pagament 

37.4.- Finalitzat el període voluntari, I'Area d'Administració tramitara el pas a la vía de 
constrenyiment deis valors corresponents. 

37.5.- El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor del Consorci correspondra al 
Director General. 

Base 38.- Anul·lació de drets. 

38.1.- Quan sigui proceden! anul·lar un dret reconegut, les arees gestores ho comunicaran a 
I'Area d'Administració, així com la seva motivació, i aquesta en tramitara l'aprovació i en 
comptabilitzara l'anul·lació. 

38.2.- Els actes administratius d'anul·lació, modificació o baixa de drets reconeguts 
correspondra al mateix organ que els hagi aprovat. 

38.3.- Quan l'anul·lació derivi del procés executiu aniran acompanyades de la documentació 
justificativa. 

Base 39.- lngrés o recaptació. 

39.1.-EI cobrament o recaptació deis ingressos del Consorci. es taran preferentment en 
comptes operatius del Consorci. 

39.2.- L'area d'Administració comptabilitzara els cobraments tan bon punt en tingui 
coneixement, encara que sigui mitjangant pendents d'aplicació. 

Base 40.-. Devolució d'ingressos indeguts. 

40.1-.-En els casos que sigui proceden! efectuar una devolució d'ingressos indeguts, I'Area 
d'Administració tramitara el corresponent acord o resolució, i el Director General aprovara la 
devolució. 

40.2.- Un cap aprovada la devolució, I'Area d'Administració tramitara la corresponent ordre de 
pagament, que sera satisfeta perla Tresoreria. 

Base 41.- Rectíficacions de saldos pendents d'exercicis tancats. 

Quan es detecti'un error en els saldos pendents de drets reconeguts d'exercicis tancats, I'Area 
d'Administració tramitara l'aprovació de la rectificació, que sera competencia del Director 
General. Tata rectificació haura d'anar acompanyada de la corresponent documentació 
justificativa. 



CAPÍTOL 2. Gestió deis tributs i altres ingressos 

Base 42.-. Gestió de laxes i preus públics. 

42.1.- Les diferents Arees del Consorci gestionaran les laxes i preus públics que tinguin sota la 
seva competencia. 

42.2.- Els preus públics es podran gestionar per liquidació d'ingrés directe. 

42.3.- L'organ competen! per aprovar les liquidacions de laxes i preus públics será el Director 
General o persona en qui delegui. 

42.4.- Els cobraments de les laxes i preus públics hauran de ser ingressais amb carácter 
preteren! en comptes operatius del Consorcí. 

42.5.- La recaptació en període de constrenyiment deis preus públics s'iniciará a l'endemá de 
l'acabament del període de pagament voluntarí. L'inici d'aquest període comporta 
l'acreditament del recárrec del 20% i deis interessos de demora, computats sobre la quota 
liquidada. Els interessos de demora s'aplicaran al tipus d'interes de demora fixat per la Llei de 
Pressupostos de I'Estat per a cada un deis exercicis duran! els quals s'estén el període de 
demora. 



TÍTOL V. TRESORERIA 

CAPÍTOL 1. Operatoria de funcionament 

Base 43.- lnstruments de la tresoreria. 

D'ácord amb el que disposa l'article 197 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mar¡;;, el dipósit i moviment de cabals es realitzara 
mitjan¡;;ant comptes operatius d'ingressos i pagaments, oberts a nom del Consorci a les caixes 
d'estalvis o entitats bancaries que la Direcció General determini. 

Base 44.- Disposició de fons. 

Els xecs, ordres de transferencia i tota la documentació bancaria per disposar deis fons seran 
signats conjuntament per !'ordenador de pagaments i per !'interventor general, o persones que 
legalment els substitueixin. 

Base 45.- Terminis de pagament. 

45.1.- El Consorci efectuara els seus pagaments d'acord amb els terminis previstos a la Llei 
15/201 O, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat i al RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, perla qual s'aprova el text refós de contractas del sector públic. 

Base 46.- Operatoria de pagament. 

46.1.- El procediment de pagaments, cessions de credits i endossos, acreditació de personalitat 
i representació es regira pel que disposen les presents bases i, en allo no regulat per 
aquestes, per la normativa aplicable complementaria que dicti la Comissió Executiva del 
Consorci. 

46.2.- En tot cas se seguiran els següents criteris, previa aprovació expressa per part del 
Director General: a) Per produir efectes enfront del Consorci les cessions de credits hauran de 
ser autenticarles per un fedatari públic, b) Només produiran efectes enfront del Consorci les 
cessions de credits realment existents en el moment de la cessió, e) L'efectivitat enfront del 
Consorci de la cessió de credits quedara condicionada al reconeixement per aquesta de la 
corresponent obligació i d) L'Area d'Administració prendra raó de les cessions de credits 
fefaentment notificarles que corresponguin a obligacions reconegudes i liquidarles i les anotara 
en elllibre-registre que es portara a l'efecte. 

Base 47. Mitjans de pagament. 

El pagament de les obligacions a carrec del Consorci s'ha d'efectuar mitjan¡;;ant transferencia 
bancaria contra el corresponent compte operatiu .del Consorci. Les da des bancarias a les quals 
es vulgui realitzar la transferencia han de venir soHicitades pel creditor. El Consorci ha de 
comunicar individualment a cada perceptor les transferencias bancarias efectuadas a favor seu, 
sempre que aquest hagi facilita! les seves dades i aquestes estiguin incorporadas en el 
corresponent arxiu de tercers. 

Excepcionalment, quan existeixin circumstancies que ho justifiquin o per !'especial naturalesa 
de les obligacions i només per a les persones físiques, el director general pot autoritzar el 
pagament mitjan¡;;ant xec nominatiu. 

Base 48. Mitjans de cobrament 

48.1.- Els cobraments es faran normalment en diner de curs legal, xec o transferencia bancaria 
en comptes del Consorci. · 

48.2.- Les quantitats que recaptin les Arees o dependencias expressament autoritzats pel 
Director General, hauran de ser liquidarles a·I'Area d'Administració que procedira a ingressar-
les en comptes corrents del Consorci. Es reserva al Director General la potestat per fixar, 
individualment o col·lectiva, els terminis en els quals s'han d'efectuar aquestes liquidacions 
d'ingressos. 

48.3.- Quan un creditor tingui de u tes ven¡;;uts amb el Consorci es podra efectuar. d'ofici la 
corresponent compensació, que s'efectuara sense moviment de fons. 

Base 49.- Principi de caixa única. 



S'aplicara el principi de caixa única establert per l'article 194 i 196.b) de la LRHL, inclos en el 
cas d'ingressos afectats, comptabilitzant-se els moviments de Tresoreria d'acord amb la 
lnstrucció de Comptabilitat. 

CAPÍTOL 2.- Operacions financeres 

Base 50.- Consideracions generals 

La tramitació de qualsevol operació financera s'haura d'ajustar al previst en el decret de 
!'Alcalde de Barcelona de data 24 de gener de 2008, per aquest motiu, abans de la seva 
aprovació, s'haura de trametre l'expedient a la Direcció de Finangament de I'Ajuntament de 
Barcelona. 

Base 51.- Operacions de tresoreria. 

Correspondra al Director General del Consorci concertar o avalar aquelles operacions de 
tresoreria que no excedeixin del 10% deis recursos ordinaris del pressupost. L'aprovació de la 
resta d'operacions financeres o de credit correspondra al Consell General. 

Base 52. Altres operacions financeres. 

Per rendibilitzar els excedents temporals de tresoreria, i segons el que disposa l'article 199del 
text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marg, s'autoritza genericament al Director General per col·locar els esmentats excedents a 
través de les entitats financeres on el Consorci tingui obert compte operatiu, en !unció de les 
disponibilitats de fans i criteris de majar rendibilitat i seguretat, preví informe de la lntervenció, i 
ordenara la inversió mitjangant escrit adregat a l'entitat financera afectada. 

CAPÍTOL 3.- Garantías i diposits 

Base 53.- lngrés de garanties i diposits. 

Les garanties i diposits que es presentin davant el Consorci podran ser en aval o en metal· Iic. 
Les garanties en metal·lic s'hauran de presentar mitjangant ingrés en un compte corren! del 
Consorci designa! amb aquesta finalitat. 

Base 54.- Devolució de garanties i diposits. 

54.1.- Previa signatura del Director General es podra procedir a la devolució d'avals bancaris i 
de valors en diposit, sense necessitat d'ordenació expressa, essent suficient l'acte administratiu 
de cancel·lació de la garantía o de devolució del diposit. 

54.2.- La devolució es tramitara mitjangant el corresponent document comptable, intervingut per 
la lntervenció, acompanyat del trasllat del corresponent acle administratiu de cancel·lació o 
devolució. 

TÍTOL VI. CONTROL 1 FISCALITZACIÓ 

CAPÍTOL 1.- Control i fiscalització 

Base 55.- Control i fiscalilzació. 

55.1.- El control intern i la fiscalització de la gestió economica del Consorci es realitzara d'acord 
amb el que estableixen l'article 92.3.b de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Regim 
Local; l'article 213 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de marg; els articles 16, 17 i 18 del RD 1091/1988 de 23 de 
setembre pel que s'aprova el text refós de la Llei general pressupostaria; i altra normativa que 
sigui d'aplicació. 

55.2.- Pera les despeses s'estableix la fiscalització previa limitada regulada en l'article 219 del 
TRLRHL, per la qual cosa la lntervenció previa es limitara a comprovar els extrems a que es 
refereix l'article 219, punt 2 del RDL esmentat. 



55.3.- La fiscalítzació previa deis drets es substituiré per la inherent a la presa de raó en 
comptabilítat, estabiint-se les actuacions comprovatories posteriors que determini la 
lntervenció. 

TÍTOL VIl. TANCAMENT D'EXERCICI PRESSUPOSTARI 

CAPÍTOL 1.- Liquidació del pressupost i compte general. 

Base 56.- Liquidació de pressupost. 

Les operacions de Jiquidació del pressupost es regiran pel que disposen els arts. 191 a 193 del 
text refós de la Llei Reguladora de les hisendes Jocals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de 
mar9, els arts. 89 a 105 del RD 500/1990, i per la Jnstrucció de Comptabilitat. La seva 
aprovació correspondra al Presiden! del Consorci. 

Base 57.-Compte General. 

57.1.- El contingut del Compte General s'ajustara al previst en els arlicles 209 del text refós de 
la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mar9, i les regles 
de la lnstrucció del model normal de Comptabilitat Local aprovada per l'ordre HAP/1781/2013 
de 20 de setembre. 

57 .2.- El Compte General del Consorci sera rendit pel Presiden!, i el sotmetra, informal per la 
lntervenció general, a informe de la Comissió Executiva, reunida com a Comissió Especial de 
Comptes. Seguidament, s'exposara a la informació pública que estableix l'art. 212.3 del 
TRLLRHL, i sera aprovada d'acord amb el disposat a l'arlicle 212.4. del TRLLRHL. 

57.3.- D'acord amb J'article 212.5 del TRLLRHL i I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre pel 
que s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, un cap aprovat, s'haura de 
trametre el Compte General a la Sindicatura de Comptes 

Base 58.- Documentació comptable. 

Es responsabilitat del Cap del Departament d'Administració la custodia de tots els documents 
comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, cer!ificacions, i altres documents 
justificatius de la despesa i deis ingressos ). 

TÍTOL VIII. DISPOSICIONS FINALS 

CAPÍTOL 1.- Disposicions finals. 

Primera.- En tot alió no previst en les presents bases, sera d'aplicació el que estableixin les 
Bases d'Execució aprovades per J'Ajuntament de Barcelona peral present exercici. 

Segona.- Qualsevol modificació de la normativa estatal o autonómica que signifiqui una 
modificació d'aquestes bases d'execució, s'entendrá d'immediata aplicació, i les bases es 
consideraran automaticament adaptades als canvis que s'hagin produ'it. 
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INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PERA L'EXERCICI 2015 
CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR. 

Vist el projecte de pressupost del Consorci El Far, Centre deis Treballs del Mar per a 
l'exercici 2015, s'emet elsegüent informe: 

• El resum per capítols del projecte de pressupost presenta! és el següent: 

IU2TCSSOS Previsió 2015 Pressu¡lost2014 Variació 
3. Taxes i altres ingressos 92.482,57 € 296.492,57 E -68,81 % 
4. Transferencies corrents 927.517,43 € 723.507,43 € 28,20% 
5. Ingressos patrimonials 90.000,00 E 90.000,00 € 0,00% . ·, · Total 1.110.000,00 € . 1.110.000,00 € 0,00.% 

Despeses Previsió 2015 Pressupost 2014 Varia-Ció 
l. Despeses de personal 71 1.234,86 E 711.23,86 € 0,00% 
2. Despeses béns í servéis 385.765,14 € 385.765,14 € 0,00% 
3. Despeses financeres 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00% 

Total 1.110.000,00 € 1.110.000;00 € ' 0,00% 

• El projecte de pressupost del Consorci per a l'any 2015 es presenta formalment 
sense déficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i tant 
l'estat d'ingressos com el de despases ascendeixen a 1.110.000,00 euros. 

En ·1a Memoria que acompanya el projecte de pressupost es manifesta que: "cal 
destacar que, donat que s'ha fet un pressupost molt ajusta! i no amb tots els ingressos que 
ca/drien per tirar endavant lotes les activitats que ja s'havien desenvolupat en /'exercici 
anterior. s'ha hagut de prioritzar la dotaci6 de les partides de despesa que asseguren el 
funcionament general de renlitat deis projectes formatius anuals". Aquesta explicació 
sembla incongruent amb que el projecte de pressupost no presenti cap variació 
percentual respecte al pressupost inicial de l'any 2014. 

• Les laxes i altres ingressos disminueixen en més del 68% respecte del pressupost 
inicial del 2014. En la Memoria s'hauria d'explicar el motiu d'aquesta davallada. En 
la documentació aportada no queda ciar el concepte pel qual es cobren els serveis 
deis programes educatius, cas que fossin preus públics, s'haurien de consignar, 
d'acord amb I'Ordre EHN3565/2008, en el concepte d'ingrés 342 (preus públics 
per serveis educatius ). 

• Les variacions de les transferéncies corrents del projecte de pressupost pera l'any 
2015, respecte del pressupost inicial del2014 són les següents: 



. 'JngressOs trimsferencies corrents Previsfó 2014 %total Previsíó 2015 %total Varillció 
(400) Ajuntament de Barcelona 78.748,93 10,88% 378.748,93 40,83% 380,96% 
(421) Autoritat Pmtuftria 91.000,00 12,58% 180.000,00 19,41% 97,80% 
(450) Generalitat de Catalunya 145.000,00 20,04% 0,00 0,00% -lOO% 
(461) Diputació de Barcelona 36.100,00 4,99% 36.100,00 3,89% 0,00% 
Total Ens Consorciats 350.848 93 48,49% 594.848,93 64,13% 69,55% 
(410) BCN Actíva-Cons. Educ.-Gencra!itat. 320.000,00 34,50% 
(450) Gcneralitat (cicles formatius) 12.658,50 1,75% 12.668,50 1,37% 0,08% 
(480) Entitats Privadcs.(FNOB) 360.000,00 49,76% 0,00 0,00% -100% 

• Total ·. 
1 723.507,43 100,0% . 927.517,43 100,00% 28,20% 

• Les aportacions deis ens consorciats representen més del 64 % del total de les 
transferéncies corrents i s'han incrementa!, respecte al pressupost inicial de l'any 
2014, en prop del 70%. En la Memoria no es justifica aquest increment i es 
manifesta que: "a excepció de /'aportació de /'Ajuntament de Barcelona, la resta d'imports 
re/acionats, estan pendents de confirmar perles enlitals". L'artic/e 24 deis Estatuts del 
Consorci preveu que: "els acords del consorci que suposin aportacions de r;aracter 
er:onómic per part deis ens consorciats, hauran de ser ratificats pels órgans competents 
deis ens que en resultin obligats", per tan! 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. En el mateix 
article 24 es diu que: "El Conse/1 General podra propasar a les administracions 
consorciades la formalització d'un conveni interadministratiu de cooperáció que estableixi, 
entre al/res qüestions, les aportacions económiques al Consorci pe/ perlode de 4 anys, a fi i 
efecte d'establir una majar estabilitat financera al Consorcl'. Aquesta lntervenció no té 
constancia que s'hagi signa! aquest conveni. 

• Respecte als ingressos consignats al concepte (41 O) "Bcn Activa-Consorci 
Educació-Dept. Ensenyament" per un import de 320.000,00 euros, en la Memoria 
s'indica que es preveu: "una aportació derivada del conveni entre el Consorci El Far, 
Barcelona Activa, el Consorci d'Educació i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catahinya per al projecte de convertir el Consorci en un centre integral de formació 
nautica, penden! de concretar". Aquesta lntervenció no disposa de la copia d'aquest 
con ve ni i per tan! no pot fer cap valora ció sobre. els imports consignats en el 
projecte de pressupost, ara bé cal indicar que d'acord amb I'Ordre EHA/3565/2008, 
que aprova !'estructura deis pressupostos de les entitats locals, les transferéncies i 
subvencions es classifiquen en !unció de l'entitat que realitza les aportacions 
corresponents, per tan! caldra reclassificar els ingressos previstos en el conveni en 
!unció de l'aportació de cada una de les administracions. 

• D'acorcramb l'article 173.6 del ROL 2/2004, pel qua! s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat deis crédits pressupostaris 
queda condicionada a l'existéncia deis documents fefaents que acreditin els 
compromisos en ferm de les entitats que realitzen les aportacions previstas en el 
pressupost inicial. 

• Quant a les despeses de personal, s'observa una disminució de les aplicacions 
pressupostaries del personal laboral fix i un increment de les aplicacions 
pressupostaries del personal laboral temporal. En la memoria es manifesta el 
següent: "després de confirmar amb Recursos Humans de J'Ajuntament de Barcelona la 
possibilitat de contracta ció temporal, s'han obert les partidas 1310001 - Monitoratge de 
programes educatius, 1310019- tripulació temporal escala navegació tradicional i 1310020 
-personal fem ocupació pera joves". D'acord amb la instrucció per la qua! s'estableix 
el marc i els criteris generals d'aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 



INTERVENCIÓ 

racionalització i sostenibilitat de l'administració local, al municipi de Barcelona, 
els Cansareis adscrits a I'Ajuntament de Barcelona només podran realitzar 
contractacions temporals de manera excepcional i en els termes que prevegi la Llei 
de Pressupostos de I'Estat. 

En el projecte de pressupostos presenta! no s'incorpora l'annex de personal previst 
a l'article 168. 1c del TRLRHL i per tan! no es pot comprovar que es doni !'oportuna 
correlació entre els crédits per al personal del projecte de pressupost i la valoració 
deis llocs de treball del ConsorcL . 

Es recorda que l'import de les retribucions de personal, així com la contractació o 
nomenament de personal s'hauran d'ajustar a alió que disposi la Llei de 
pressupostos generals de I'Estat per a l'any 2015, i a la resta de normativa legal 
que sigui d'aplicació. 

• En el capltol, 3 de despeses s'ha consigna! l'import de 13.000,00 euros, que 
segons la Memoria responen a: "/a prevísió de les despeses derivades del cost de la 
pólissa de credit per al finanqament del circu/ant que es puguin produir en el decurs del 
2015. L 'impar! d'endeutament máxim per al qua/ se soHicita autorització, és de 200.000 
que es contracta ríen en una pó/issa de credit de 200.000 euros': La tramitació de 
l'expedient de contractació de la pólissa de crédit s'haura d'ajustar alla· previst en el 
Decret d'Aicaldia de 24 de gener de 2008 (resolució 81/D/2008-00230) i a la base 
28a. de les bases d'execució del pressupost de I'Ajuntament de Barcelona. 

• Respecte a les bases d'execució del pressupost cal realitzar les observacions 
següents: 

D'acord amb el nou redacta! de la disposició addicional vigésima de la Llei 
30/1992, introdurda perla Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de I'Administració Local, els 
crédits extraordinaris, suplements de crédit, transferéncies de crédit quan 
impliqúin canvi d'area de despesa i les baixes per anul·lacions hauran de ser 
aprovades pe! Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament com administració 
a la que esta adscrita el ConsorcL lgualment el compte general del Consorci 
s'haura d'incloure en el compte general de I'Ajuntament de Barcelona. 
La utilització del romanen! líquid de tresoreria esta sotmés a les limitacions 
previstes a la Llei organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic, en relació a la L!ei Organica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 
Amb !'entrada en vigor de l'ordre EHN3565/2008 de 3 de desembre, els crédits 
pressupostaris es classificaran per arees de despesa, per tan!, s'hauria de 
canviar lotes les referéncies a grup de fundó per area de despesa. 
Cal modificar toles les referéncies a la Llei 30/2007, de contractes del sector 
públic (LLCSP) pe! ROL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
El proper any 2015 entra en vigor la nova instrucció de comptabilitat aprovada 
per ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i per tant cal canviar en les 
bases lotes les referéncies que es tan a !'actual ICAL del 2004. 
En la base 22.1 es fa referencia a la Llei de Pressupostos de I'Estat per a l'any 
2012, quan hauria de ser la de l'any 2015. 
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• D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgánica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera, el pressupost s'haurá de confeccionar en un marc 
d'estabilitat pressupostaria. Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilítat, de la 
regla de des pesa i dellfmit de la despesa no financera previstos als articles 11, 12 i 
30 d'aquesta Llei, seran objecte d'analisi a l'informe de la lntervenció General de 
I'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació del Pressupost general de la 
Corporació, del que ha de formar part el projecte de pressupost del Consorci. 

• Pel que fa a la tramitació de l'expedient, caldra donar compliment a la Disposició 
addicional vigésima de la Llei 30/1992, introduida per la Disposició final segona de 
la Llei . 27/2013, de 27 de. desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
I'Administració Local, segons la qua!: "Los consorcios deberán formar parte de los 
presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de 
adscripción'; per la qual cosa aquest projecte de Pressupost s'haura d'elevar al 
Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntarnent de Barcelona per a la seva rernissió 
al Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona. 

Barcelona, 15 d'octubre de 2014 

Susana Navarro Flores 
Interventor delega! · 




