
Pare de 
Collserola Consorci Crta. de l'església, 92 Tel. 93 280 06 72 E-mail : ci@parccollserola.net 

Pare de Collserola 08017 Barcelona Fa x. 93 280 60 74 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions 
At. Bibiana Casado 
P9a. Sant Miquel, 4, 6a. 
08002-BARCELONA 

Benvolguda Bibiana, 

Adjunto la documentació que em vas sol-licitar per correu electrónic. Quedo a la 
teva disposició pera qualsevol aclariment o sol-licitud d'altra informació. 

Susanna Prats 
Gestió económica 

Barcelona, 3 de marc; de 201 O 
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A Diputació 
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ANTONI PUIGARNAU 1 PUIGARNAU, secretari delegat del Consorci del Pare de 
Collserola, 

FAIG CONSTAR: 

Primer: Que en data 15 de desembre de 2009 I'Assemblea General del Consorci 
del Pare de Collserola va aprovar inicialment el Pressupost General de l'entitat 
corresponent a l'exercici económic de 2010. 

Segon : Que en data 21 de desembre de 2009 es va publicar en el BOPB núm. 304 
el corresponent anunci d'informació pública. 

En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l'anunci publicat al BOPB, el 
període pera la interposició d'al·legacions va finalitzar el proppassat 12 de gener de 
2010, sense que se n'hagués presentat cap, per la qual cosa l'acord d'aprovació 
inicial esdevé definitiu. 

Tercer: Que les partides del pressupost d'ingressos del Consorci del Pare de 
Collserola per a l'exercici de 201 O que es relacionen a continuació contenen les 
aportacions económiques de I'Ajuntament de Barcelona i els altres ens consorciats. 

PARTIDA DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

46100 Transferemcies Diputació de Barcelona 2.434.740,00 { 

46201 Transferencies fina listes Ajuntament de Barcelona 121.350,00 { 

46211 Transferemcies no finalistes Ajuntament de Barcelona 40.000,00{ 

46202 Transferencies fina listes Ajuntament de Molins de Rei 10.000,00{ 

46203 Transferencies finalistes Ajuntament Sant Cugat 20.000,00 { 

46300 Transferencies MMAMB 2.493.670,00 { 

76100 Transferencies de la Diputació de Barcelona 266.030,00 { 

76201 Transferencies Ajuntament de Barcelona 34.450,00 { 

76203 Transferencies Ajuntament de Sant Cugat 60.000,00 { 

76204 Transferencies Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 30.000,00 { 

76205 Transferencies Ajuntament de Sant Just Desvern 5,00{ 

76300 Transferencies de la MMAMB 385.500,00 { 

1 pera qué així consti i als efectes escaients lliuro el present document a Barcelona, 
a 26 de febrer de 201 O. 

(?"r'.!' '":/ ,' 1~ ~ 
··-i: ~ 

A Diputacló V Barcelona 
xarxa de municipis 

Area Metropolitana 
de Barcelona 





Pare de 
Collserola Consorci Crta. de l'església, 92 Tel. 93 280 06 72 E-ma il: ci@parccollserola.net 

Pare de Collserola 08017 Barcelona Fa x. 93 280 60 74 

Les dades que s'esmenten coincideixen amb els documents que obren als arxius 
del Consorci del Pare de Collserola. 

Maria Martí i Viudes 
Director gerent 

--~---------~----------------

A Diputacló 
V Barcelona 

Area Metropolitana 
de Barcelona 
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FJa~s 15 DES. 2009 

Consorci Ctra. de I'Església, 92 Tel. 932 800 672 E-Mail: ci@parccollserola.net 

Pare de Collserola 08017 Barcelona Fax 932 806 074 

DICTAMEN 

Aprovat per la Comissió Executiva 
en sessió de data J..5..UES •. 2D .. 
El Secretari del CONSORCI O 

PARC DE COLLSEROLA ·""· 

Exp. 2009/236-AC 
Exp. 2009/234-AC 

MITJANCANT EL QUAL S'ACORDA ELEVAR A L'APROVACIÓ INICIAL DE 
L'ASSEMBLEA GENERAL EL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL PARC DE 

COLLSEROLA CORRESPONENT A L'EXERCICI ECONÓMIC DE 2010, EL QUAL 
INCORPORA LES SEVES BASES D'EXECUCIÓ, LA PLANTILLA DE PERSONAL 1 

L'INCREMENT RETRIBUTIU PERAL PROPER EXERCICI 

l. ANTECEDENTS 

L'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local i 
els articles 162 a 171 del RDL 2/2004, de 5 de mar¡;, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 2 a 23 del RD 
500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de 
l'esmentat ROL 2/2004, en materia de pressupostos, estableixen que cada any, les 
Entitats Locals elaboraran i aprovaran inicialment. i definitivament un Pressupost 
General on haura de constar com a annex la plantilla de personal. 

L'apartat tercer de l'article 312 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals, 
aprovat per decret 17911995, de 13 de juny, indica que el caracter local del consorci s'ha 
de determinar en els seus estatuts, els quals inclouen aquesta previsió en el seu article 
primer, per la qual cosa resulta d'aplicació la legislació de regim local. 

Posant en relació els articles 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de I'Estatut Basic de 
I'Empleat Públic i 283.1 del Oecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya amb l'article 26 del 
Decret 214/1990, del 30 de julio!, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, hom pot asseverar que els ens locals han d'aprovar anualment, 
mitjan¡;ant llur pressupost, les plantilles, les quals han de comprendre tots els llocs de 
treball reservats a cada classe de personal. 

11. PROPOSTA 

Els articles 169, 170 i 171 del referit ROL 2/2004, de 5 de mar¡;, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , i els articles 20 a· 23 del RD 
500/1990, fixen el procediment a seguir en l'aprovació del Pressupost. 
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Aprovat par I'Assemblea Gener¡il 
en sessió de data "fr.:.'~~ .. ?l\Rg . 
El Secretari del CONSORCTJTIE 
PARC DE COLLSEROLA \> _ 

---;;; 

De conformitat amb els articles 22.2.i), 33.2.f) i 90.1 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, 
reguladora de les bases de regim local (modificada perla Llei 11/1999, de 21 d'abril), 
52.2.J) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei municipal i de regim local de Catalunya i 54.1.a) del Decret 214/1990, del 30 de 
julio!, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, és 
competencia de l'órgan plenari deis ens locals l'aprovació de la plantilla de personal 
per mitja del pressupost. 

Conforme al contingut a l'article 14.e) deis Estatuts del Consorci del Pare de 
Collserola, és competencia de la Comissió Executiva elevar a I'Assemblea General els 
projectes de pressupost i plantilla del personal per a la seva aprovació. 

Ates el disposat a l'article 1 O. f) deis Estatuts del Consorci del Pare de Collserola és 
competencia de I'Assemblea General d'aquest organisme aprovar el pressupost anual 
de l'entitat, així com la plantilla de personal. 

D'acord amb el contingut als articles 18.4 del RD 500/1990 i 168.4 del ROL 2/2004, de 
5 de mar~. pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, previ a sotmetre als órgans competents l'aprovació provisional del pressupost 
és preceptiu !'informe de la lntervenció d'aquest ens, tramit que ha estat degudament 
complimentat. 

En aquest punt, la Comissió Executiva procedira a donar conformitat, en el seu cas, al 
contingut de la proposta de Pressupost General del Consorci del Pare de Collserola 
per a l'any 201 O i a elevar a I'Assemblea General l'esmentada proposta, juntament 
amb els seus annexos, pel seu estudi i, si s'escau, aprovació inicial. 

Conforme al contingut de l'article 169 de l'esmentat ROL 2/2004, de 5 de mar~. un cop 
acordada per I'Assemblea General l'aprovació inicial del pressupost per l'exercici 
201 O, s'exposara al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per un període de quinze dies durant els quals els interessats el podran 
examinar i presentar les reclamacions que estimin escaients. El pressupost es 
considerara definitivament aprovat si durant l'esmentat període no es presenten 
al·legacions; en cas contrari, I'Assemblea disposara d'un mes pera resoldre-les. 

Un cop aprovat definitivament el Pressupost, caldra procedir a la publicació del seu 
resum per capítols en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a la seva 
remissió als organismes de control de comptes de la Generalitat de Catalunya i del 
Ministeri d'Economia i Hisenda. 

El pressupost entrara en vigor l'endema de la publicació al citat butlletí oficial de la 
seva versió definitiva. 



_, · ..&..........Pare de 
.__ Collserola Consorci Ctra. de I'Església, 92 Tel. 932 800 672 E·Mail: ci@parccollserola.net 

Pare de Collserola 08017 Barcelona Fax 932 806 074 

Aprovat per I'Assemblea General 
en sessió de data .1.5 .. DES,.2D09 ... 
El Secretari del CONSORCI DE 
PARC DE CO~LSEROLA ,J. 

En virtut de tot aixó es proposa a la Comissió Executiva l'adopció deis següents, 

A COROS 

1. Donar conformitat al contingut de la proposta de Pressupost General del Consorci 
del Pare de Collserola per a l'any 201 O, en el que s'inclouen les seves Bases 
d'Execució, la plantilla de personal i l'increment de les retribucions del personal, de 
conformitat amb el contingut a la Llei deis pressupostos generals de l'estat per a l'any 
201 O, d'acord amb els documents que s'annexen. 

2. Elevar a I'Assemblea General del Consorci del Pare de Collserola la pro posta .de 
Pressupost General del Consorci del Pare de Collserola per a l'exercici económic 
2010, juntament amb els seus annexos, per el seu estudi i, si s'escau, aprovació 
inicial. 

Barcelona, el 30 de novembre de 2009 

Maria Martí i Viudes 

Conforme, 

A. Plpu tacl6 W 8arc.atona 
:Jtlltx:J do municlpis 

-

Area Metropolitana 
· de Barcelona 
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[PRESSUPOST DELCONSORCI DELPARC DE COLLSEROLA PERAL 2010 1 

~»o.co O:::!.CD.., 
og.o.;z:; ·:= - e en 
rno~»m 

IRESUM PER CAPÍTOLS 1 

ESTAT o•INGRESSOS EUROS 

CAPITOL 111 TAXESIALTRESINGRESSOS 96.010,00 

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS 5.235. 765,00 

CAPITOLV INGRESSOS PATRIMONIALS 73.060,00 

CAPITOLVI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 600,00 

CAPITOL VIl TRANSFERENCIES DE CAPITAL 776.000,00 
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 6.181.435,00 

-

ESTAT DE DESPESES EUROS 

CAPITOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 3. 793.625,00 

CAPITOL 11 ADQUISICIÓ DE BÉNS 1 SERVEIS 1.572.934,00 

CAPÍTOL 111 DESPESES FINANCERES 455,00 

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS 37.821,00 

CAPITOLVI INVERSIONS REALS 767.600,00 

CAPITOLVII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 9.000,00 

TOTAL ESTAT DE DESPESES 6.181.435,00 
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. Aprovat per I'Assemblea General 

PRESSUPOST D'INGRESSOS PERAL 2010 
en sessló de data .. . . .. 009 
El Secretari del coJA8~~1 p ... 
PARC DE CO~LSEROLA J 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 

Al) OPERACIONS CORRENTS 

CAPÍTOL 111 TAXES, PREUS PÚBLICS 1 AL TRES INGRESSOS 

34200 lngressos per serveis educatius 

34901 Preus públics per ocupació privativa d'espais públics 

34902 Preus públics per utilització temporal de les instal·laciosn del pare 

34909 Altres preus públics 

68.000,00€ 

7.000,00€ 

5,00€ 

5,00€ 

18.000,00€ 

3.000,00€ 

36000 Vendes 

39000 Altres ingressos 

TOTAL CAPÍTOL 1/1 

CAPÍTOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS 

44000 Transferencies d'entitats públiques 

46100 Transferimcies Diputació de Barcelona 

46201 Transferimcies finalistes Ajuntament de Barcelona 

46211 Transferencies no finalistes Ajuntament de Barcelona 

46202 Transferencies fina listes Ajuntament de Molins de Reí 

46203 Transferimcies finalistes Ajuntament Sant Cugat 

46300 Transferimcies MMAMB 

47000 Transferencies d'empreses privades finalistes 

47001 Transferencies d'empreses privades no finalistes 

TOTAL CAPÍTOL IV 

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 

96.010,!}0 .€ 

5,00€ 

2.434.740,00 € 

121.350,00 € 

40.000,00€ 

10.000,00€ 

20.000,00€ 

2.493.670,00 € 

35.000,00 € 

81.000,00€ 

5.235.765,00 € 

52000 lnteressos 16.000,00 € 

55000 Concessions 57.060,00 € 

TOTAL CAPÍTOL V 73.060,00 € 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.404.835,00 € · 

A2) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 

61900 Venda d'immobilltzat 

TOTAL CAPITOL VI 

CAPÍTOL VIl TRANSFERENCIES DE CAPITAL 

74000 Transferimcies d'entitats públiques 

76100 Transferencies de la Diputació de Barcelona 

76201 Transferimcies Ajuntament de Barcelona 

600,00 € 

600,00€ 

5,00€ 

266.030,00 € 

34.450,00€ 
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76203 Ttansfer~ri~j~s :Ajuntam~pt.·q~ ·~ant cugat 
76204 Trarisfer~nti~s .Ajunúirri(mt. d~ sa·nt Fellu de Llobregat 

76205 Transferencies Ajuntament de Sant Just Desvern 
76209 Transferencies altres juntaments 

76300 Transferencies de la MMAMB 

77000 Transferencies d'entitats privades 

TOTAL CAPITOL VIl 

Aprovat per I'Assemblea General 
(:)n sessió de data ·-1-5 · D~Sr2Dil9 .. 

1

¡ El Secretari del CON'SORCI DE 
PARC DE COLLSEROLA 1p.). . 

l 

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

60.000,00€ 
30.000,00€ 

5,00€ 
5,00€ 

385.500,00 € 
5,00€ 

776.000,00 € 

776.600,00 € 

6.181.435,00 € 
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PRESSUPOST DE DESPESES' PE-R AL .20l'o' .. ¡ • - : .· . . ·:· :. 

••• 1 
/) # • 

•• 1 •• •• . '· ·-: · .. 
A) OPERACIONS NO FINANCERES 

Al) OPERACIONS CORRENTS 

CAPrTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 

0.920.10100 Retribucions baslques personal directiu 

0.920.10701 contribucions a plans i fons de pensions personal directiu 
0.920.12000 SoLis del grup Al-funcionaris 

0.920.12001 Sous del grup A2-funcionaris 

0.920.12003 Sous del grup Cl-funcionaris 
0.920.12006 Triennis-funcionaris 

0.920.12100 Complement destinació-funcionaris 
0.920.12101 Complement espedfic-funcionaris 

0.920.12700 Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionar! 
0.920.13000 Retribucions basiques-personallaboral fix 

0.920.13002 Altres remuneracions-personallaboral fix 

0.920.13100 Retribucions baslques-personallaboral temporal 

0.920.13102 Altres remuneracions-personallaboral temporal 

0.920.13700 Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral 
0.920.16000 Seguretat social 

0.920.16008 Ajuts socials 

0.920.16009 Fons social 

0.920.16200 Formació i perfeccionament del personal 
0.920.16205 Assegurances 

. TOTAL CAPITOL 1 

CAPrTOL 11 DESPESES CORRENTS EN BÉNS 1 SERVEIS 

0.172.20300 Lloguer de maquinaria, instal-lacions i utillatge 
0.920.20300 Lloguer de fotocopiadores 

0.172.20400 Lloguer de material de transport 

0.172.20800 Lloguer de la Torre de Collserola 
0.920.20900 Canons 

0.172.21000 Reparació i manteniment del medí natural 
0.172.21000 Reparació d'infraestructures 

0.325.21200 Manteniment menor centres educatius 
0.920.21200 Reparació d'edificis i altres construccions 

Aprovat par I'A8semblea Gene . 1 
en sessió de data -.1.5.DES •. 20D a 
El Secretar; del CONSORCJ D l 
PARC DE CO~LSEAOLA •. f 

81.953,46€ 
350,00€ 

16.260,00€ 
13.798,23 € 
30.857,00€ 
17.189,00€ 

127.935,67 € 
11.578,45 € 

1.750,00€ 
927.992,27 € 

1.361.576, 70 € 
49.671,72 € 
99.937,70€ 
22.280,00€ 

859.740,80 € 
16.000,00€ 

119.054,00 € 
10.700,00 € 
25.000,00€ 

3.793.625,00 € 

5,00€ 
725,00€ 

5,00€ 
9.81?,00€ 
1.300,00€ 

232.435,00 € 
1.000,00€ 
5.150,00€ 

112.240,00 € 

0.172.21300 Reparació i manteniment de maquinaria, lnstal-lacions tecniques i utillatge 

0.172.21400 Reparació i manteniment d'elements de transport 

2.850,00€ 
25.000,00€ 
23.000,00€ 
5.100,00 € 
6.000,00€ 

15.150,00€ 

0.172.21500 Reparació de mobiliari urba i arees lleure 
0.920.21500 Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina · 

0.920.21600 Reparació d'equips pera processos d'informació 
0.920.21601 Manteniment programes informatics 

0.172.21900 Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions 
0.920.21900 Altres reparacions i manteniments 

0.920.22000 Material d'oficina 
0.172.22001 Publicacions Medi Natural 

0.325.22001 Publicacions Educació Ambiental 
.0.920.22001 Publicacions administracló general 
0.920.22002 Consumibles informatics i altres materials 

5.000,00€ 
5,00€ 

10.000,00€ 
1.000,00€ 
3.000,00 € 
1.280,00 € 

12.000,00 € 



l 

.. . .. . . . ~ 
• 1 . . . . . 

0.920.~:2100. Consum electÍ'icitat 

0.920.22101 Aigua • . , . . 

0.172.22103 Combustibles i carburants 

0.325.22103 Gasoil calefacció Can Coll 

0.172.22104 Vestuari treballadors Medi Natural 
0.902.22104 Vestuari 

Aprovat per I'Assemblea General 
en !)essió de data .... 1 ·~·· DES:·2~ ~ 
El Secretari del CONS'bR 1 O L 
PARC DE COLLSEROLA · 

0.920.22106 Productes farmaceutics i material sanitari 

0.920.22110 Productes de neteja i higiene personal 

0.920.22200 Servei de telefonía fixa 

0.920.22201 Postals 

0.920.22202 Telegratiques 

0.920.22203 Servei d'internet 

0.920.22205 Telefonía mobil 

0.920.22209 Missatgeria 

0.172.22400 . Assegurances de vehicles 

0.920.22401 Assegurances d'edificis i instaHacions 

0.920.22402 Altres assegurances 

0.920.22500 Tributs estatals 

0.920.22501 Tributs de les Comunitats Autonomes 

0.920.22502 Tributs de les Entitats locals 

0.920.22601 Representació i protocol 

0.325.22602 Publicaclons i divulgació 

0.920.22603 Publicacions a Diaris Oficials 

0.920.22604 Jurídics, cootenciosos 

0.924.22608 Voluntaris i participació ciutadana 

0.172.22699 D~speses diverses Medi Natural 

0.325.22699 Despeses diverses Educació Ambiental 

0.337.22699 Despeses diverses Servei de Projectes i Obres 

0.920.22699 Despeses diverses administració 

0.172.22700 Servei de neteja del medi natural 

0.920.22700 Servei de neteja 

0.920.22701 Servei de vigilancia i seguretat 

0.920.22709 Assessorament informatic 

0.172.22706 Estudis i treballs tecnics - Medí Natural 

0.325.22706 Estudis i treballs tecnics - Educació ambiental 

0.337.22706 Estudis i treballs tecnics- Projectes i Obres 

0.920.22706 Estudis i treballs tecnics-Administració 

0.325.22799 Suport extern Centres d'Educació Ambiental 

0.912.23000 Dietes deis membres deis organs de govern 

0.920.23010 Dietes del personal directiu 

0.920.23020 Dietes del personal no directiu 

0.912.23100 locomoció deis membres deis organs de govern 

0.920.23110 locomoció del personal directiu 

0.920.23120 locomoció del personal no directiu 

TOTAL CAPÍTOL 11 

CAPÍTOL 111 DESPESES FINANCERES 

0.920.35200 lnteressos de demora 

0.920.35900 Altres despeses financeres i de gestió bancaries 

TOTAL CAPÍTOL 111 

49.000,00€ 
30.000,00€ 
35.800,00€ 
11.000,00€ 
6.000,00€ 
2.500,00 € 

150,00€ 
50,00€ 

28.800,00€ 
11.000,00€ 

150,00€ ·. 
6.000,00€ 
9.600,00 € 
3.000,00€ 

17.300,00€ 
15.230,00 € 

5,00€ 
5,00€ 
5,00€ 

3.740,00 € 
10.000,00€ 
57.000,00€ 

6.000,00€ 
2.905,00€ 

44.000,00€ 
4.500,00 € 

18.150,00€ 
300,00 € 
300,00 € 

252.403,00 € 
93.310,00 € 

107.100,00 € 
27.950,00€ 

123.221,00 € 
5,00€ 

12.000,00€ 
5.395,00€ 

75.500,00€ 
6.500,00€ 

500,00 € 
9.500,00€ 
. 500,00€ 

1.000,00€ 
13.500,00€ 

1.572.934,00 € 

5;oo€ 
450,00€ 

455,00€ 



CAPÍTOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS 

Aprovat per I'Assemblea General 
en sessió de data'L11 :m:;~··iijilQ .. ,. · 
El Secretari del CONS'OR'CfDE 
PARC DE COLLSEROLA 1/. 

0.920.46200 Transferim~ies corrents a ajuntaments 
0.920.46600 Transferemcies corrents a altres entitats cjue agrupin municipis 

0.920.48000 Transfer~ncies corrents a famílies i institucions sense finalitats lucratives 

0.920.48100 Transferemcies corrents a persones físiques 

TOTAL:CAf?ÍTOL IV . 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 

A2) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS 

0.172.60000 lnversions en terrenys 

0.172.60900 lnversió nova en medi natural pera l'ús general 
0.337.60900 Altra inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general 

0.172.61900 lnversió de reposició en medi natural pera l'ús general 

0.325.61900 lnversió de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general 

0.920.62200 Edificis administratius i altres construccions 

0.172.62300 Maquinaria, instal·lacions i utillatge 

0.172.62400 Elements de transport 
0.920.62500 Mobiliari i equipament d'oficina 

0.920.63200 lnversió de reposició d'edificis i altres construccions 

0.172.63300 lnversió de reposició de maquinaria, instal·lacions i utillatge 

0.920.63500 Mobiliari i equipament d'oficina 

0.325.64000 Drets de reproducció 

_0.920.64009 Altres inversions immaterials 

0.920.64100 Aplicacions informatiques 
0.172.68200 Altres edificis i construccions-Medi Natural 

0.172.68300 Maquinaria, instaJ.Iacions i utillatge 

0.172.68400 Elements de transport-Medi Natural 
0.325.68500 Mobiliari i equipament educació ambiental 

0.172.68500 Mobiliari urba i estris 

0.920.68500 Mobiliari i equipament d'oficina 
0.921),68600 Equips per al procés de la informació 

TOTAL CAPfTOL VI 

CAPÍTOL VIl TRANSFERENCIES DE CAPITAL 

5,00€ 
5,00€ 

37.806,00€ 

5,00€ 

37.821,00€ 

5.404.835,00 € 

5,00€ 

106.305,00 € 

111.700,00 € 
161.315,00 € 

149.145,00 € 

6.000,00€ 
10.005,00 € 

5,00€ 

3.800,00€ 

50.000,00€ 

2.000,00 € 

4.000,00€ 

3.000,00€ 
5,00€ 

17.500,00€ 

70.310,00€ 
5.500,00 € 

5,00€ 
18.000,00 € 

2.000,00 € 

12.000,00€ 
35.000,00€ 

767.600,00 € 

0.920.76206 Transferemcies Ajuntament de Cerdanyola del Valles 9.000,00 € 

TOTAL CAP{TOL VIl 9.000,00 € 

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 776.600,00 € 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 6.181.435,00 € 
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Consorci ctra. de I'Església, 92 Tel. 932 800 672 E-Mal!: ci@parccollserola.net 
Pare de Collserola 08017 Barcelona Fax 932 806 074 

Aprovat par· I'Assemblea General 
en seljlsió de data 
El Secretari del 
PARC DE COLLSEROLA 

ANNEX 2 

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ÚNIC DEL CONSORCI DEL PARC DE 
COLLSEROLA PERA L'EXERCICI DE 2010 

NATURALESA, AMBIT D'APLICACIÓ 1 VIGENCIA 

·-
Base 1 

Les presents Bases d'Execució estan redactadas d'acord amb el que preveu la 
legislació vigent en materia d'Hisendes Locals. 

Formen part del propi Pressupost i, en cap cas, no suposaran modificació de la 
legislació vigent en materia económica ni comprendran preceptes d'ordre 
administratiu que exigeixin un procediment diferent del que es preveu per al 
PressUpost. 

Qualsevol modificació d'aquestes ·Bases d'Execució no derivada de norma legal 
haura de ser aprovada per l'órgan competent del Consorci del Pare de Collserola (en 
endavant Consorci). ' 

Base 2 

La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del Pressupost per a l'any 201 O es 
realitzara d'acord amb les presents Bases, que tindran la mateixa vigencia que el 
Pressupost i la seva possible prórroga legal. 

En tot alió que no es contempli expressament sera d'aplicació la legislació vigent 
que en cada cas correspongui. 

ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 

Base 3 

L'estructura del Pressupost respon a la classificació recollida en I'Ordre del Ministeri 
d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre de 2008 

S'estableix la vinculació jurídica a les aplicacions pressupostaries de la forma 
següent: a la classificació per grups de programes, a nivell d'arees de despesa i a la 
classificació económica fins al nivel! de capftol. 

A Dlputocló V BoroDion; 
xotxa do municlpls 

-

Area Metropolitana 
de Barcelona 



Aprovai per I'Asserpblea General 
en sessió de data ..1:5.DES •. 20D9. 
El Secretari del CONSORCI D 
PARC DE CO~LSEROLA 

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST 

Base4 

Les modificacions de credit del Pressupost, ja siguin credits extraordinaris o bé 
suplements de credit, es podran finan9ar mitjanyant l'aplicació del romanent lfquid 
de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament recaptats, mitjanyant 
anul·lacions o baixes de credits d'altres partidas del Pressupost vigent no 
compromeses, i, excepcionalment, amb operacions de credit, amb els límits fixats 
als articles 48 a 55 del ROL 2/2004, de 5 de mary, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Les modificacions de pressupost que siguin conseqüencia de generacions de credit 
s'entendran aprovades per la pertinent resolució de l'órgan competent, sense 
necessitat de ser sotmeses a informació pública. 

Les modificacions hauran d'incorporar el preceptiu informe d'lntervenció. 

En qualsevol cas, les transferencias de credit estaran subjectes a les limitacions 
establertes a l'article 41.1 del Reial Decret 500/1990, en relació amb l'article 180 del 
ROL 2/2004, de 5 de mary, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 

Base 5 

Generaran credit en els estats de despases els següents ingressos no tributaris un 
cop confirmats el reconeixement del dret o !'existencia formal del compromís ferm de 
les aportacions segOents: 

1. Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques 
per a finanyar despases que per la seva naturalesa estiguin compresos en els 
objectius i fins del Consorci. 

2. Alienació de béns de I'Entitat. 

3. Prestació de serveis. 

4. Reembossaments de préstecs. 

5. Reintegrament de pagaments indeguts amb carrec al Pressupost corrent que 
reposaran credit en la corresponent partida pressupostaria. 

Per a procedir a la generació de crédit i a la posterior disponibilitat és indispensable 
!'efectiva recaptació deis drets en els casos 3,4 i 5. 
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Parc1de~· .. ·':~~:: .. :. ¡ 

. ~ ¡. Consorci Ctra. de I'Església. 92 Tel. 932 800 672 E·Mail: ci@parcconserola.net 
Pare de Collserola 08017 Barcelona Fax 932 806 074 

Base& 

L'aprovació deis expedients de modificació de pressupost és competencia: 

1.- Del director gerent i/o el vicepresident executiu per a les modificacions que 
afectin la mateixa area de despasa o quan es refereixin exclusivament al Capítol 1 
del Pressupost, aixf com els expedients de generació de credit, excepte en el cas 
d'alienacions de béns, que hauran de ser aprovats per l'organ competent segons la 
quantia de l'ingrés. 

2.- De la Comissió Executiva i/o I'Assemblea General per a la resta de 
modificacions, d'acord amb l'article 14. o) deis Estatuts del · Consorcl del Pare de 
Collserola. 

EXECUCIÓ DE LES DESPESES 

Base 7 

L'autorització de totes les despases requerira la previa formació del corresponent 
expedient i la complimentació deis documents A, D, AD i ADO. Només s'exceptua 
del tramit formal de l'aprovació de la corresponent proposta de despasa aquellas 
que es derivin de la nómina. 

Les propostes de despases seran formuladas pel cap del Servei corresponent o 
persona en qui delegui. No podra acordar-se cap despasa sense la proposta previa. 

BaseS 

a) Les despases que corresponguin a prove'iments regulars i permanents efectuats 
a partir de contractas amb companyies de serveis públics (electricitat, telefon, aigua, 
gas i subministraments de naturalesa analoga) o a l'execució de c~mtractes de 
prestació de serveis de tracte successiu, previament adjudicats, per a un termini 
superior a un any, es tramitaran, prévi conforme del Servei corresponent, mitjan~ant 
un document AD. No s'exigira en aquest cas, la signatura del secretari ni la de 
l'órgan competent que va autoritzar la despasa. 

b) Les despases corresponents a obres, subministraments i serveis, l'import deis 
quals no excedeixi de 50.000,00 euros, IVA exclos, en el primer supósit, i 18.000,00 
euros, IVA exclos, en els restants, tenen la consideració de contractas menors i es 
poden tramitar mitjari~ant factura conformada, amb proposta raonada i certificat 
d'existencia de credits previs o de document AD, sense necessitat de constitució de 

A, Dlputacló U earcolonu 
xnnca da munlclpls 

-

Area Metropolitana 
de Barcelona 



Aprovat per I'Assemblea Gene~al 
en sessió de data ··Hi: ·DES;·~OO! ;: 
El Secretari del CON"SORcro L 
PARC DE CO~L.SERÓLA:pJ. 

garantía definitiva, ni de formalització de contracta ni de o'ecret exprés d'aprovació 
per la Gerencia, d'acord amb l'article 122.3 de la Llei de C.ontractes del Sector 
Públic. · 

En cap cas, no es pot fraccionar la contractació amb l'objecte de disminuir la quantia 
del contracta als efectes d'eludir els requisits ordinaris de tramitació i adjudicació. 

e) Les despases corresponents a la compra de béns i prestació de serveis 
renovables anualment o prorrogables fins el maxim establert es tramitaran, un cop 
acomplertes les normes legals i d'acord amb les condicions generals de 
contractació, mitjan~ant un document AD que haura de ser aprovat per l'órgan 
competent. 

d) Les despases corresponents a capítol 1 seran tramitadas d'ofici pel departament 
d'lntervenció-Tresoreria, previa pro posta de la dependencia responsable de 
confeccionar les nomines, per mitja de documents ADO, que no seguiran els circuits 
normals de tramitació i no s'exigiran les signaturas del secretari ni del gerent. 

Base 9 

Les subvencions tindran el tractament segOent: 

1. Les quantitats consignadas per a la cooperació econom1ca amb entitats o 
organismes que complementin o supleixin en algun aspecte l'acció del Consorci 
podran ser revocadas o redu'ides en qualsevol moment, llevat de les que 
provinguin de convenís, pel termini taxatiu de la seva durada i sense possibilítat 
de prórroga tacita; en cap cas no podran ser invocadas com a precedent ni sera 
exigible el seu augment o revisió. 

2. En els casos de quantitats consignadas específicament en el Pressupost per 
atendre la cooperació económica amb entitats o organismes també 

· individualitzats en el Pressupost, podra establir-se quan s'autoritzi la despesa que 
la quantitat consignada s'aboni d'una sola vegada o en els períodes que es fixin, 
de conformitat ambla proposta del Servei. 

Base 10 

Les subvencions concedidas per finan~ar inversions no podran aplicar-se a 
atencions diferente a les que foren atorgades, excepte els sobrants no reintegrables, 
la utilització deis quals no estigués prevista a la concessió. 

Base 11 

Tots els projectes, l'execució deis quals generi contribucions especials, o que es 
financi'ln parcialment amb subvencions o transferencias d'altres organismes, hauran 
d'incorporar necessariament al seu expedient els docurt:~ents acreditatius de la seva 
existencia i import. 



Consorci Ctra. de l'~sglésia, 92 Tel. 932 800 672 E·Mlil: ci@parccollserola.net ., Pare de Collserola 08017 Barcelona Fax 932 806 074 

El Secretari del' 
PARC" DE COÍL$EROLA 

Base 12 

Els expedients per a l'aprovació de despases hauran de constar, segons· el cas de 
qué es tracti, de: 

1. Obres i instaHacions: 

a) Projecte amb planols, memória; plec de prescripcions técniques, estudi 
basic o estudi de seguretat i salut, pressupost de les obres i calendari de 
treballs, aixr com aquella altra documentació especffica que s'estableixi en 
normes legals. 

b) Document acreditatiu de la disponibilitat deis terrenys. 

e) Forma de contractació i plec de clausules administrativas particulars. 

d) Document acreditatiu de la despesa. 

2. Subministrament, adquisicions de béns i prestació de serveis: 

a) Característiques del subministrament, adquisició o servei. 

b) Pressupost o previsió detallada deis subministraments que s'hagin de 
verificar, sense que pugui consignar-se en la indicada previsió i en el 
concepte d'imprevistos més del 1 O% de l'import de la despesa objecte de 
l'expedient. 

e) Forma de contractació aplicable i plec de clausules administrativas 
particulars. 

d) Terminis de realjtzació, lliurament i recepció deis subministraments, 
adquisicions o serveis. 

3. En els expedients per a l'aprovació de despases corresponents a contractas 
menors, tal com han estat definits 1:1 la Basé 8.b), només s'exigira informe 
justificatiu de la necessitat deis treballs, document comptable d'aprovació de la 
despasa i la factura corresponent, incloent-se préviament pressupost deis treballs 
en el cas de contrac~e menor d'obres. 

4. Subvencions: 

Memória económico-financera amb especificació deis terminis de disposició. Es 
fara constar la motivació de la cooperació económica. 

A Dlputacló 
'V Sarct~ton a 

xa~ do municipls 

-

Area Metropolitana 
de Barcelona 
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Base 13 

Aprovat per'I'Assemolea 'c3en~ral 
en sessió ·de· data 1~5-DE.S .. 20JlQ .... 
El Secretarl~ d~! .,Q9N;3QiC.I DE 
PARC -pE C'OLLSEROLÁ t?j, 

l .) 

. !~ . 

Sense perjudici del contingut a la clausula 16 d'aquestes Bases, les autoritzacions i 
disposicions de despesa seran competencia: 

1. De I'Assembtea General, quan l'import de la despesa sobrepassi el 10% deis 
recursos ordinaris del Pressupost. 

2. De la Comissió Executiva. quan el seu import no sobrepassi el 10% deis recursos 
ordjnaris del pressupost i superi la quantitat que correspongui a la competencia del 
vicepresident executiu. 

3. Del vicepresident executiu. quan el seu import no sobrepassi 200.000,00 euros, 
IVA exclós, í superi la quantitat que correspongui a la competencia del director 
gerent. 

4. Del director gerent, fins a 60.000,00 euros, IVA exclós. 

Aquestes competencias podran ser alteradas en virtut de delegacions 
interorganiques que s'aprovin en el si del Consorci. 

Base 14 

Es podran aprovar despases plurianuals en els següents casos , tal i com preveu la 
llei: 

1. lnversions i transferencias de capital. 

2. Contractas d'obres, de subministrament, de consultoría i assisténcia, de serveis i 
de treballs especifics i concrets no habituals a les entitats locals, que no puguin 
fixar-se o resultin antieconómics pera un any. 

3. Arrendament de béns immobles. 

4. Carregues financeres deis deutes de I'Entitat Local. 

5. Transferencias corrents derivadas de convenís subscrits amb altres ens públics o 
privats sense anim de lucre. 

L'execució de la despesa haura d'iniciar-se necessariament en l'exercici en qué 
s'aprovi la despesa plurianual. 

El nombre d'anualitats en qué poden aplicar-se les despases referidas en els casos 
1, 2 i 5 no sera superior a quatre, descomptat el corrent, i la despesa imputada a 
aquests exercicis en els casos 1 i 5 no superara els percentatges següents sobre la 
despasa del primer exercici: 70% el següent exercici , 60% el segon i 50% el tercer i 
el quart. 
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._Collserola Consorcl Ctra. de I'Església, 92 Tel. 932 800 672 E·Mail: ci@parccollserola.net 
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La despesa haura de ser aprovada per l'órgan competent depenent de la matéria de 
qué es tracti i per la Comissió Executiva de l'entitat quan sigui competéncia 
d'aquesta o es modifiquin els límits temporals i percentuals fixats en aquesta Base. 

Base 15 

En tot contracte administratiu sera indispensable que l'adjudicatari constitueixi 
garantía definitiva que asseguri l'acompliment de les estipulacions. Aquesta podra 
ser dispensada en tots els contractas, si així es disposa al plec de clausules 
administrativas particulars, prévia fonamentació, a excepció deis contractas d'obres i 
de concessió d'obres públiques. 

A la intervenció de Fans correspon exigir que tata garantía es dipositi efectivament, 
havent de negar-se al pagament de qualsevol quantitat mentre el contractista no 
l'hagi constituida. 

Les garanties podran ser prestades en qualsevol deis mitjans acceptats en el text de 
la Llei de Contractas del Sector Públic. 

La devolució de les garanties es tara prévies les comprovacions escaients. El retorn 
no es produira fins que no s'hági produrt el venciment del termini de garantía i 
complert amb satisfacció plena el contracte. 

Base 16 

La contractació d'obres, gestió de serveis públics, submlnistraments, serveis, així 
com d'altres contractas administratius i privats, sera competéncia: 

1. De I'Assemblea General, quan l'import de la des pesa sobrepassi el 1 O% deis 
recursos ordinaris del pressupost o el termini d'execució i prestació sobrepassi els 
quatre anys. 

2. De la Comissió Executiva, quan el seu import no sobrepassi el 1 O% deis recursos 
ordinaris del pressupost ni el termini d'execució i prestació superi els quatre anys i 
fins al límit competencia! del vicepresident executiu. 

3. Del vicepresident executiu. des de l'import corresponent al límit del procediment 
negociat amb publicitat en tots els contractas, a excepció del contracte d' obra, en 
qué el límit es fixa en 200.000,00 euros, IVA exclós; i fins el lfmit competencia! del 
director gerent. 

4. Del director gerent, fins a 90.000,00 euros, IVA exclós en el contracte d'obra i 
quali el seu import no superi el corresponent al límit del procediment negociat sense 
publicitat en els restants. 

Aquestes competéncies podran ser alterades en virtut de delegacions 
interorganiques que s'aprovin en el si del Consorci. 

A Dlputacló 
VoarcoiOniJ 

xar;cD do municlpls 

-

Area Metropolitana 
de Barcelona 



Base 17 

Per raons de la quantia, la contractació pel procediment negociat sense publicitat, 
amb obligació de sol·licitar oferta a tres empresas capacitadas, sempre que sigoi 
possible, només podra acordar-se en els casos previstos per a cada tipológia 
contractual a la Llei de Contractas del Sector Públic. 

Base 18 

La normativa aplicable en materia de contractació i els límits de la competencia per 
a l'aprovació de la despasa recollida en aquestes Bases es consideraran 
automaticament adaptats a les modificacions que s'estableixin en la legislació 
vigent. 

Base 19 

Les obligacions (factures, certificacions, minutes o documents equivalents) 
requeriran el vistiplau del director gerent en el cas d'imports superiors als 10.000 
euros i deis caps de servei en la resta de casos. Un cop conformadas es remetran a 
la lntervenció de Fons en un termini maxim de quinze dies a comptar de la 
corresponent data d'expedició. Amb aquesta finalitat, i d'acord amb la normativa 
vigent, la lntervenció expediré les relacions de pagament, que es traslladaran a la 
Tresoreria de · Fons per al seu abonament. No sera valid cap manament de 
pagament sense una previa autorització de despasa. 

Es regulara mitjangant Circular d'lntervenció el circuit de les obligacions i el 
calendari de la seva tramitació, aixi com l'obligació de no reten ir factures als Serveis 
de manera innecessaria i de retornar-les a l'emissor quan siguin incorrectas, a fi i 
efecte d'evitar la generació d'interessos de mora per retard en el pagament derivats 
de la normativa vigent. 

Base 20 

L'ordenació deis pagaments correspon al director gerent, i es tara mitjangant una 
relació periódica. Amb aquesta finalitat, i d'acord amb la normativa vigent, la 
lntervenció expediré els manaments de pagament, que es traslladaran a la 
Tresoreria de Fons per al seu abonament. 

Per autoritzar un lliurament s'exigira la factura original, garantida pel segell o 
signatura de la casa subministradora. En cap deis casos es pagara amb copies 
simples de factures o documents. 



Pare de 
Collserola 

Base 21 

Consorci 
Pare de Collserola 

Ctra. de I'Es lé.sia, 92 Tel. 932 801) 672 E·Mail: ci@ arccolls!Jola.net 
Ol!'lll. Barce111na i ax 93] 801i I>Z4 G 1 A¡.¡roval par I'AssemDJea enera . 
en sessió de data ···1·Ji·BfS··9RIJg· 
El Secretari del CONSOR~fUE 
PARC DE COl,LSEROLA 

Tindran el caracter de despases a justificar els manaments de pagament que no 
puguin acompanyar-se deis documents justificatius corresponents en el moment de 
llur expedició. 

De la incoació, gestió i justificació deis pagaments a justificar en sera responsable la 
persona física que els sol·liciti. 

L'expedició de manaments a justificar haura d'ajustar-se al pla de disposició de fons 
de Tresoreria, sense que la quantitat pendent de justificació per manament pugui 
excedir en cap moment deis 3.000,- euros . 

Els perceptors deis manaments de pagament hauran de justificar l'aplicació de les 
quantitats rebudes en un termini maxim de 3 mesas des de l'expedició del 
manament i estaran subjectes al régim de responsabilitats que estableixi la 
normativa vigent, havent de reintegrar les quantitats no invertidas o no justificadas. 

No s'expediran nous manaments a justificar pels mateixos conceptes pressupostaris 
a perceptors que tinguin fans pendents de justificació. 

La justificació presentada pel perceptor haura de ser degudament conformada. 

No caldra justificar les despases corresponents als conceptes regulats pel Reial 
Decret 462/2002, de 24 de maig. Quan viatgin diversas persones de diferent grup en 
missió conjunta, podran seguir el régim corresponent al grup més alt. 

Base 22 

Per tal d'atendre determinadas despases del capital 11, de caracter periódic o 
repetitiu, com ara dietes, despases de locomoció, material d'oficina no inventariable, 
conservació i altres de similars característiques, es podra utilitzar la modalitat de 
pagament Bestreta de Caixa Fixa, que tindran un import maxim de 3.000,- €. 

EXECUCIÓ DELS INGRESSOS 

Base 23 

El reconeixement de drets de l'estat d'ingressos que procedeixen de la 
Mancomunitat de Municipis de I'Área Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de 
Barcelona a favor del Cpnsorci, es comptabllitzaran quan es tingui constancia ferma 
del compromís de la· corresponent despasa per part de les esmentades entitats que 
realitzen les aportacions al Consorci. 

A, D1putocl6 V Barg:clona 
x.onca do munlcipls 

~ Area Metropolitana 
~ de Barcelona 



Base 24 

Aprovat par I'Assemtllea ~eneral 
en sessió de data ·· 1·~·UES •. Z01l~ ·. 
El Secretari del COf.JSORQI DE 
PARC DE COL,LSEROLA ' 

El Consorci es podra nodrir d'altres ingressos, d'acord amb el que es recull a l'article 
25 deis seus Estatuts. 

La seva comptabilització en I'Estat d'lngressos del Pressupost es realitzara 
mitjanr;ant l'ampliació de la consignació deis respectius conceptes d'ingressos, que 
permetran, en el seu cas, l'ampliació del crédit a les partidas de despasa, d'acord 
amb el que preveu la Base 5. 

AL TRES BASES 

Base 25 

L'ús temporal de béns de domini públic sobre els que el Consorci n'és titular 
fiduciari, requerira el preví pagament del preu o canon que s'assenyali. 

La cessió o aprofitament d'aquests béns a particulars, ja sigui de forma directa o 
indirecta, no es podra concertar a títol gratu'it. 

Base 26 

Els moviments interns de traspassos entre comptes de diferents entitats bancarias 
s'autoritzaran amb la signatura del director gerent, del Tresorer i de !'Interventor en 
els documents que s'utilitzin com a suport. 

Els moviments interns de traspassos entre comptes d'una mateixa entitat bancaria 
s'autoritzaran amb la signatura del Tresorer i de !'Interventor en els documents que 
s'utilitzin com a suport. 


