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PRESSUPOST 2010 CONSORCI de COMUNICACIÓ LOCAL 

ESTAT DE DESPESES 
Grup de programes 491.- societat de la informació 

Resum per capítols 
Despeses de 

Capítol 1.- personal 
Despeses en 

11 2.- serveis 
Despeses 

11 3.- financeres 

béns corrents 

11 4.- Transferencies corrents 
Inversions 

11 6.- reals 
11 7.- Transferencies de Capital 

Actius 
11 8.- financers 

Passius 
11 9.- financers 

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

75.857,00 

410.730,00 

10.173.401,00 

10.659.988,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
Resum per capitols 

Impostas 
Capítol 1.- directes 

11 

2.-

11 

Impostas 
indirectes 

3.- Taxes i altres ingressos 
11 

4.-
11 

5.-
11 

Transferencies corrents 

Ingressos 
patrimonials 

6.- Alienació d'inversions reals 
11 

7.- Transferencies de Capital 
11 

8.-
11 

9.-

Actius financers 

Passius 
financers 

10.649.988,00 

10.000,00 

TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 10.659.988,00 
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE 
COMUNICACIÓ LOCAL PERA L'EXERCICI 201 O 

NORMATIVA APLICABLE 

1.- La gestió, desenvolupament, aplicació i liquidació del Pressupost del Consorci 
es regira pels seus Estatuts, perla normativa aplicable a l'Administració Local i 
per les presents Bases, les quals tindran la mateixa vigencia del Pressupost i de 
la seva prórroga si s'escau. 

2.- L'estructura del Pressupost del Consorci s'ajustara a l'establerta per Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda num. 3565 de 3 de desembre de 2008 (BOE 10 
desembre 2008). 

3.- La comptabilitat del Consorci es regira per la lnstrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració Local aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 
num. 4041 de 23 de novembre de 2004 (BOE 9 desembre 2004). 

Les societats mercantils participades íntegrament o majoritariament pel Consorci 
adaptaran la seva comptabilitat a les disposicions del Codi de Comer9 i de la 
resta de la legislació mercantil i al Pla General de Comptabilitat vigent per a les 
empreses espanyoles. Respecte als comptes que han de rendir al Tribunal de 
Comptes o a la Sindicatura de Comptes es regiran per l'establert en l'esmentada 
lnstrucció. 

CREDITS PRESSUPOSTARIS 

4.- La comptabilitat pressupostaria es desglossara a nivell d'aplicacions 
pressupostaries. L'aplicació pressupostaria vindra definida per la conjunció de 
les classificacions per programa i económica, a nivell de grup de programes i 
concepte, respectivament, segons !'estructura aprovada per Orde Ministerial de 
3 de desembre de 2008. 

N.I.F.: P-5800035-G¿_ N l'2 
_A 4 'S2 Z-0~ 



CONSORCI 
DE COMUNICACIÓ 
LOCAL 
TRAVESSERA DE 
LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telefon : 93 508 06 00 
Fax: 93 508 08 14 

Pel que respecta a !'estructura pressupostaria totes les despeses s'imputaran al 
grup de programes 491 (Societat de la informació). Les noves aplicacions 
pressupostaries que es cre'in durant l'exercici s'imputaran al mateix epígraf de 
grup de programes, salvat que en l'acte administratiu en qué es cre'i la nova 
aplicació pressupostaria se li assigni un altre epígraf de grup de programes. 

5.- El nivell de vinculació jurídica sera el primer dígit de les classificacions per 
programes i económica, o sigui l'Area de despesa i el Capítol, respectivament. 

En conseqüéncia es podran autoritzar despeses sempre que existeixi crédit 
suficient dintre de la corresponent bossa de vinculació jurídica (o sigui la suma 
deis crédits de les aplicacions pressupostaries que pertanyin a la mateixa Area 
de despesa i al mateix Capítol), encara que ultrapassin el crédit específic de 
l'aplicació pressupostaria o que no existís l'aplicació. Si es dóna aquesta última 
circumstancia es creara l'aplicació pressupostaria al tramitar-se l'autorització de 
la despesa (sense necessitat de cap modificació de crédit, quedant ratificada la 
creació de I' aplicació pressupostaria pel simple acte administratiu d'autorització 
de la despesa). 

6.- Les modificacions de crédits pressupostaris es regiran pel disposat en els 
articles 177 a 182, ambdós inclosos, del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals 
aprovat per ROL 2/2004 de 5 de mar9 i els articles 34 a 51 del Reial Decret 
500/1990, de 28 de desembre. 

7.- Correspondra al Consell General la concessió de crédits extraordinaris, 
l'aprovació de suplements de crédits i de baixes de crédits, i també l'aprovació 
de transferéncies de crédit entre diferents Arees de des pesa ( salvat que 
s'efectu'i'n dintre del Capítol 1 ). 

8.- Correspondra al President l'aprovació de les transferéncies de crédits dintre de 
la mateixa Area de despesa o dintre del Capítol 1, de la generació de crédits per 
ingressos i de la incorporació de romanents de crédits. En el cas que algun 
crédit es declarés ampliable li correspondra també l'aprovació de l'ampliació de 
crédit. Tates les modificacions de crédits esmentades en la present Base seran 
immediatament executives una vegada aprovades pel President, sense 
necessitat d'exposició al públic. 

N. I.F,: P-5800035-G 
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9.- La gestió del Pressupost de despeses es realitzara mitjan~ant les fases 
d'Autorització de la despesa (Fase A), Disposició o compromís de la despesa 
(Fase D), Reconeixement i liquidació de l'obligació (Fase O) i Ordenació del 
Pagament (Fase P). 

En els casos adients es podran tramitar conjuntament varies fases; si es tramités 
la fase O conjuntament amb les fases D o AD l'acte administratiu d'aprovació 
correspondra a l'organ competent per a l'autorització i disposició de la despesa. 

L'ordenació de pagaments es podra efectuar mitjan~ant relació d'ordres de 
pagamento mitjan~ant ordres individuals. 

10.- Sera competencia del Consell General: 

a) En el cas de crear-se places de plantilla de funcionaris o llocs de treball 
de caracter permanent els acords de creació, l'aprovació i modificació de 
la plantilla de funcionaris o de la relació de llocs de treball, la fixació de la 
quantia de les retribucions complementaries del personal de la plantilla i 
l'aprovació de !'oferta pública d'ocupació. 

b) La creació de societats mercantils o l'adquisició o subscripció d'accions 
d'empreses. 

c) Aprovació de preus públics. 

11.- El Consell General podra delegar funcions en el President, Comissió Permanent 
o en el Gerent, llevat d'aquelles que corresponguin a competéncies que les 
normes reguladores de l'Administració Local atribueixin amb caracter 
indelegable al Ple deis ens locals. 
Els acords de delegació s'uniran com annex a les presents Bases. 

N.I.F.: P-5800035-G 
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12.- En cas d'emergencia o d'urgencia el President podra exercir funcions 
competencia del Consell General, de la Comissió Permanent sotmetent les 
actuacions a la posterior ratificació d'aquest en la primera reunió que celebri. 

13.- Sera competencia del President qualsevol materia que no estigui 
específicament atribu'ida al Consell General, Comissió Permanent o al Gerent. 

14.- Sera competencia de la Comissió Permanent: 

a) L'autorització i disposició de despeses, i en el seu cas 'ª corresponent 
contractació, quan la seva quantia excedeixi del 5% deis recursos 
ordinaris del Pressupost del Consorci. 

b) L'aprovació deis plecs de condicions deis contractes d'obres, de 
subministraments i de serveis. 

c) La disposició de despeses de caracter plurianual. 

d) Concertar o avalar operacions financeres o de credit. 

e) Crear, modificar i establir la forma de gestió deis serveis. 

15.- Seran competencia del Gerent: 

a) La gestió general del Consorci i la coordinació deis serveis, exercir les 
funcions de Cap de Personal segons les directrius del Consell 
d'Administració, desenvolupar la gestió económica dintre deis límits de 
les presents Bases, administrar els béns i el patrimoni del Consorci, dirigir 
els serveis administratius i exercir la vigilancia i supervisió de tots els 
serveis i les activitats del Consorci. 

b) Exercir les funcions de Cap de Personal i aprovar les autoritzacions i 
disposicions de despeses amb carrec al Capítol 1 del Pressupost. 

c) L'autorització i disposició de despeses amb carrec als restants capítols 
del Pressupost, sempre i quan la seva quantia no excedeixi del 5% deis 
recursos ordinaris del Pressupost. 

N.I.F. : P-5800035-G 



<~I 
DE COMUNICACIÓ 
LOCAL 
TRAVESSERA DE 
LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telefon: 93 508 06 00 
Fax: 93 508 08 14 

d) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia 
no excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del Pressupost i siguin de 
durada inferior a un any. 

e) El reconeixement i liquidació d'obligacions per des peses executades 
dintre de l'exercici o subvencions justificades en el propi exercici. 

El reconeixement i liquidació d'obligacions per despeses executades en 
exercicis anteriors quan corresponguin al Capítol 1 o a compromisos 
validament adquirits. 

g) Ordenar pagaments (la qual cosa es podra realitzar mitjan9ant ordres 
individuals o relacions d'ordres). 

h) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes. 

i) Acceptar subvencions. En el supósit que de les condicions de la 
subvenció exigissin la realització de despases en exercicis futurs o de 
quantia superior a l'atribu'ida al Gerent, l'acceptació de la subvenció haura 
de ser acordada o ratificada pel Consell General. 

j) El reconeixement i liquidació de drets a favor del Consorci. 

16.- Les fases A, D, O i P de les despases deis capítols 2 i 6 inferiors a 3.000- euros 
podran ser tramitades conjuntament mitjan9ant aprovació pel Gerent de la 
corresponent factura. 

17.- Quan estigui vacant la Gerencia o en els casos de llicéncia, malaltia o abséncia 
del Gerent, si no hi ha designat un substitut, el President podra designar una 
persona que temporalment exerceixi les funcions de Gerent o bé exercir-les ell 
directament. 

18.- No es precisara cap acte administratiu per procedir als corresponents 
assentaments comptables i, en el seu cas, a la posterior ordenació de 
pagament. 

N.I.F.: P-5800035-G 
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a) Concessió de subvencions o aportacions, i les corresponents fases 
d'Autorització i Disposició, consignades nominativament en Pressupost. 

b) Reconeixement i liquidació de les obligacions corresponents a 
subvencions o aportacions a ens consorciats o a organismes o societats 
que pertanyin íntegrament o majoritariament al Consorci, quan no tinguin 
caracter finalista. 

e) Fases A, D i O per despeses financeres derivadas d'operacions de 
crédits o de serveis de Tresoreria concertats. 

d) AnuHació del saldo sobrant d'una fase quan s'aprovi definitivament la 
fase següent. 

e) La reposició de fans de bestreta de caixa fixa (sense perjudici de qué 
posteriorment s'efectu'i l'examen, i l'aprovació en el seu cas deis 
pagaments efectuats). 

La fase O corresponent a lloguers i altres contractes detracte successiu, 
sempre i quan estigui prefixat l'import exacte a satisfer. 

g) Les nomines del personal, sempre i quan existeixin els corresponents 
actes administratius fixant les retribucions. 

h) Les revisions de preus previstes en el corresponent contracte mitjan9ant 
fórmules matematiques que no permetin cap discrecionalitat i no 
presentin cap dubte o degudes a variacions del tipus de l'IVA. 

i) Les despeses corresponents a comunicacions postals, telegrafiques o 
telefóniques o a subministraments d'aigua, gas i electricitat. 

j) Els tributs i preus públics exigibles per part d'altres Administracions 
Públiques. 

k) Les quotes de la Seguretat Social. 

N.I.F.: P-5800035-G 
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1) Els pagaments a la Hisenda de l'Estat de les retencions d'IRPF i del saldo 
al seu favor en concepte d'IV A. 

11) El pagament a Jutjats o a Recaptadors deis embargaments de crédits 
ordenats per ells. 

m) Les devolucions de fiances provisionals als que no hagin resultat 
adjudicataris del contracte o als adjudicataris que hagin constitu'it 
independentment la totalitat de la fiarn;a definitiva. 

TRESORERIA 

19.- Es concertara amb entitats de crédit la custodia de fons. L'obertura de comptes 
en entitats de crédit correspondra al Consell General; podra efectuar-la també el 
Gerent sotmetent-ho a la ratificació del Consell General. 

20.- Els pagaments s'efectuaran normalment mitjan9ant transferencia bancaria o xec 
nominatiu. 

21.- El President designara una persona per exercir les funcions de Tresorer, donant 
compte al Consell General. 

22.- Els documents per retirar fons deis comptes en entitats de crédito per efectuar 
pagaments amb carrec a aquells hauran de ser autoritzats conjuntament pel 
Gerent i pel Tresorer. 

23.- Es podran efectuar pagaments mitjan9ant lliuraments a justificar i mitjan9ant 
bestretes de caixa fixa. Per aquests pagaments el Gerent podra designar, si ho 
considera convenient, habilitats que seran controlats pel propi Gerent i pel 
Tresorer. 

24.- El President podra concertar operacions de Tresoreria per un import que no 
excedeixi del 5% deis ingressos per operacions corrents dedu'i'ts de la liquidació 
pressupostaria de l'exercici anterior o, en defecte, de l'immediat precedent a 
aquest últim. En tot cas l'aprovació de les expressades operacions quedara 
condicionada a que se'n doni compte al Consell General en la primera sessió 

N. I.F.: P-5800035-G 
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que se celebri i a que el total de les operacions vives autoritzades pel President 
no excedeixi del 15% deis esmentats recursos. 

CONTROL 

25.- Per la lntervenció General de la Diputació de Barcelona s'exercira el control 
financer al Consorci en la forma determinada pels seus Estatuts. 

RENDICIÓ DE COMPTES 

26.- El Compte General del Consorci comprendra el Compte del propi Consorci i els 
Comptes de les societats mercantils de capital íntegra o majoritariament 
propietat d'aquell. 

El contingut, rendició i tramitació del compte del Consorci es regira per la 
normativa aplicable a l'Administració Local. 

Els Comptes de les societats mercantils participades pel Consorci es regiran per 
la legislació mercantil, pero les societats participades íntegrament o 
majoritariament per aquel! hauran de complir el que determinen l'apartat 5 de la 
Regla 1 ª i les Regles 97 i 99 de la lnstrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració Local aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 
23 de novembre de 2004 (BOE 9 desembre 2004). 

27.- Correspondra al Gerent la redacció del Compte del Consorci. 

28.- L'aprovació de la liquidació del Pressupost del Consorci correspondra al 
President d'aquest. 

29.- Les funcions de la Comissió Especial de Comptes pel que fa a !'informe del 
Compte General seran exercides per la Comissió Permanent del Consorci. 

30.- L'aprovació del Compte General correspondra al Consell General. 

N.I.F.: P-5800035-G 
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DISPOSICIONS FINALS 

Primera.-

Segona.-

Tercera.-

S'autoritza al President per dictar quantes resolucions siguin necessaries 
peral desenvolupament, execució i compliment de les presents Bases. 

Les presents Bases podran modificar-se per acord del Consell General. 
Aquesta modificació no precisara exposició al públic salvat que es 
pogués donar alguna de les circumstancies previstes a l'article 170.2 del 
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per ROL 2/2004 de 5 de 
mar9. 

D'acord amb el que estableix l'article 25.2 deis vigents estatuts del 
Consorci de Comunicació Local es fixa el següent percentatge de 
participació deis ens consorciats en les despases ordinaries del 
Pressupost del Consorci pera l'exercici de l'any 2010. 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Area Metropolitana de Barcelona 

77,46% 

12,68% 

9,86% 

Barcelona, 4 novembre 2009 

N.I.F.: P-5800035-G 
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Per la present us comunico que el Consell General del CONSORCI DE 
COMUNICACIÓ LOCAL en reunió celebrada el día 4 de novembre de 2009 va 
adoptar un dictamen del següent tenor literal: 

DICTAMEN 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes /oca/s, aprovat per Reía/ Decret 
Legislatiu 212004 de 5 de mar<; (TRHL), complementaria de la L/ei 711985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de regim local, desenvolupada quant al capítol I 
del títol VI, en materia de pressupostos, pe/ RO 500/1990, de 20 d'abril, que 
reglamenta pressupostariament la L/ei 3911988 abans esmentada, determina a 
l'article 164 que les entitats /ocals elaboraran i aprovaran anualment un 
pressupost general, en el qua/ s'integraran el pressupost de la propia entitat, e/s 
deis organismes autonoms d'ella depenents, així com e/s estats de previsió de 
despeses i ingressos de les societats mercantils, el capital social de les qua/s 
pertanyi íntegrament a /'entitat local, com és el cas de la societat Agencia de 
Comunicació Local, SA. 

Per tot aixo, aquesta Presidencia, propasa al Conse/1 General la proposta que 
segueix, per tal que si ho estima oportú s'adoptin e/s següents: 

ACORDS 

Primer. - Aprovar inicia/ment, de conformitat amb al/o que estableixen /'artic/e 112 
de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, l'article 164 
del Text refós de la L/ei reguladora de les hisendes /oca/s, aprovat per Reía/ 
Decret Legis/atiu 212004 de 5 de mar<; (TRHL), i d'altra normativa vigent, el 
pressupost del Consorci de Comunicació Local, per un import total de 
10.659.988.- € i la previsió d'ingressos i despases de /'Agencia de Comunicació 
Local S.A, per un import de 11.327.013.-€ de despesa commt, així com la 
memoria explicativa corresponent, segons documentació adjunta. 

Segon.-Aprovar inicialment les bases d'execució del Pressupost que s'adjunten. 

Tercer.- Aprovar, de conformitat amb al/o que disposen els artic/es 90 de la Llei 
711985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local i 126 del Text refós de 
les disposicions legals vigents en materia de regim local, aprovat per Reial Decret 
Legis/atiu 781/1986 de 18 d'abril la plantilla i relació de /loes de treba/1. 

N.I.F.: P-5800035-G 
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Quart.- Exposar al públic, previa inserció del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, i sotmetre a informació pública el pressupost 
per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Consell General. Pel cas que en el referit 
període no es formulessin suggeriments o al·legacions, es considerara el 
pressupost definitivament aprovat. En cas contrari, el Consell General disposara 
del termini d'un mes pera resoldre-les." 

Havent transcorregut el període d'informació al públic del pressupost del 
Consorci de Comunicació Local per a l'exercici de 201 O, sense que s'hagin 
presentat reclamacions, aquest resta definitivament aprovat. 

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients. 

Barcelona, a 9 de desembre de 2009 

La Secretaria delegada 

CONSORCI 
(__j_J..-.__::::......::::___.,,..__~-4,----..~ COMUNICACIÓ 

B atriz Espinas Vijande LOCAL 

EXCM. SR. ALCALDE DE BARCELONA. 
PLA<;A SANT JAUME - 08002 BARCELONA 

N.1.F.: P-5800035-G 
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Exm. Sr. Jordi Hereu Boher 
Alcalde 
Ajuntament de Barcelona 

Benvolgut Alcalde, 

LOCAL 
TRAVESSERA DE 
LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 

Telefon: 93 508 06 oo 
Fax: 93 508 08 14 

CONSORCI 
Dt: COMUNICACIÓ 
LOCAL 
Dale enlrada: 
Num. 
Data so,1íoa:"'lZJ J 2./oq 
_Num. ,<16½ 

Barcelona, 9 de desembre de 2009 

Adjunt us trameto complimentació de l'aprovació del pressupost del Consorci 
d'acord amb el que es va aprovar pel Consell General celebrat el proppassat 
dia 4 de novembre de 2009. 

De conformitat amb les Bases d'Execució del Pressupost aprovades en la 
mateixa sessió correspon a l'ajuntament de Barcelona fer-se carrec del 12,68% 
del mateix, per la qual cosa us agrairia que realitzeu les gestions oportunes per 
tal que l'ajuntament de Barcelona tramiti el pagament al Consorci de 
Comunicació Local de l'import de 1.349.988.- EUR. 

<< 
(ONSORCI 
DE (oMUNICACIÓ 

+ Ajuntament de Barcelona 

Alcaldia 
Registre d'entrada 

\ Mique 
Gerent 
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