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PRESSUPOST RESUM 2015 

INGRESSOS 

Cap. IV Transferencies corrents 

Cap. V Ingressos patrimonials 

Total Ingressos 

DESPESES 

Cap. I Despeses del personal 
Cap. 11 Despeses corrents béns i serveis 
Cap. 111 Despeses financeres 
Cap. IV Transferencies Corrents 
Cap. VI Inversions reals 
Total Despeses 

Ajuntament de Barcelona. Transferencia ordinária 
Diputació de Barcelona. Transferencia ordinária 

262.477,03 
16.075,00 

Pressupost 2015 

Import 

278.552,03 

6,01 

278.558,04 

Import 

137.659,30 
125.798,74 

100,00 
12.000,00 

3.000,00 
278.558,04 

4 

% 

100,00% 

0% 

100% 

% 

49,42% 
45,16% 

0,04% 
4,31 % 
1,08% 
100% 
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Detall Despeses 2015 

CE Descripci6 
12000 Retribucions basiques personal funcionari 
12006 Triennis funcionaris 
12100 Retribucions complementaries destinació funcionaris 
12101 Retribucions complementaries específic funcionaris 
12103 Retribucions complementaries. Altres complements 
13000 Retribucions basiques personal laboral fix 
13002 Retribucions complementc:kies personal laboral fix 
15000 Productivitat 
16000 Seguretat Social 
16008 Pamem 

TOTAL 

CE Descripci6 
21300 Manteniment Maquinaria 
21600 Manteniment equips informatics 
22000 Material d'oficina no inventariabJe 
22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 
22002 Material infonmatic no inventariable 
22100 Energia eléctrica 
22101 Subministre d'aigua 
22199 Altfes suministraments no inventariables 
22200 Comunicacions telefóniques 
22201 Comunicacions postals 
22400 Assegurances 
22606 Reunions, conferéncies ¡cursos 
22699 Altres despeses no detallades 
22700 Neteja Edificis 

Pressupost 2015 

P2015 2015% 
14.677,32 
6.773,04 

11.653,60 
10.851,26 
21.967,66 
21.259,08 
11.706,69 
9.349,29 

28.373,28 
1.048,08 

137.659,30 49,42% 

P2015 2015% 
1.560,00 
8.200,00 
7.047,76 

235,23 
876,07 

0,00 
400,00 
141,14 

6.852,44 
1.529,47 

395,02 
7.400,00 
2.002,74 

800,00 
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22701 Seguretat 

22706 Estudis i treballs técnics 
23010 Dietes personal directiu 
23020 Dietes personal no directiu 
23110 Locomoci6 personal directiu 
23120 Locomoció personal no directiu 
24000 Despeses d'edició i distribució 

TOTAL 

CE Descripció 
35901 Altres despeses financeres 

TOTAL 

CE Descripció 
48100 Becaris 

TOTAL 

CE Descripció 

--

62600 Equips per a processos de la informació 
TOTAL 

-

[ TOTAL DES PESES 278.558,04 

Pressupost 2015 

0,00 

83.110,13 
450,00 

2.500,00 
301 ,09 

1.702,96 
294,69 

125.798,74 45,16% 

P2015 2015% 

100,00 
100,00 0)04% 

P2015 2015% 
12.000,00 
12.000,00 4,31% 

P2015 2015% 
3.000,00 1,08 
3.000,00 1,08% 
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Detall ingressos 2015 

CE Descripci6 
46200 Ajuntament de Barcelona. Transferencia ordinaria 
46100 Transferéncies Diputaci6 de Barcelona. Ordinaria 

TOTAL 

CE Descripci6 
52000 Comptes financers 

TOTAL 

TOTAL INGRESSOS 278.558,04 

at¡) ~ 
Carme Gómez Granel! 
Directora 

Pressupost 2015 

P2015 2015% 
262.477,03 

16.075,00 
278.552,03 100,00% 

P2015 2015% 
6,01 
6,01 0,00% 
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Les inversions previstes per a I'any 2015 són les següents: 

Equips informatics 3.000,00 

TOTAL 3.000,00 

L'import previst del capitol 6 per al pressupost 2015 és per import de 3.000 €. Aquest 

import es destinara a renovacions d'equips informatics per a I'exercici 2015. 
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MEMORIA EXPLICATIVA 

A) RELACIÓ D'OBJECTIUS A ASSOLlR I 
ACTIVITATS A REALlTZAR 

B) BASES UTILlTZADES PER AVALUAR 
INGRESSOS I DESPESES 
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A) RELACIÓ D'OBJECTIUS ASSOLlR 1 ACTIVITATS A REALlTZAR 

Pressupost 2015 

La finalitat fonamental del CIIMU és treballar per la millora de les condicions de vida i 

les polítiques adrec;:ades als infants i adolescents i les seves famílies, mitjanc;:ant la 

recerca aplicada, la formació, les publicacions i la difusió del coneixement. Pretenem 

generar coneixement, idees innovadores i amb capacitat de transformació social. Per 

fer-ho, promovem la transferencia de coneixement, I'intercanvi, el debat i la 

participació, vinculant els ambits universitari, professional i polític. Tenim la voluntat 

d'incidir en les polítiques públiques, amb un especial interes en les polítiques locals i 

de proximitat. 

Al CIIMU abordem I'estudi de la infancia, I'adolescencia i les famílies des d'una triple 

perspectiva transversal , longitudinal -és a dir, que estudia els can vis al lIarg del cicle 

de vida- i de relacions intergeneracionals. 

La present memoria recull les activitats que esta previst realitzar durant I'any 2015 i 

que esta n programades en les tres arees següents : 

• Projectes de recerca 

• Activitats de formació 

• Projectes de difusió i transferencia del coneixement 

Tots aquests projectes es troben emmarcats dins del Programa d'Actuació Municipal 

2012-2015 i més concretament en el seu Objectiu de ciutat 1.3, ja que amb tots els 

projectes i activitats del CIIMU es pretén impulsar accions que afavoreixen la 

promoció i la protecció de la família i la infancia. 
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1. PROJECTES DE RECERCA 

V INFORME SOBRE LA SITUACIÓ DE LA INFÁNCIA I LA FAMíLlA A CATALUNYA I 

BARCELONA: POlÍTIQUES DE SUPORT PER A LA INFÁNCIA I LES FAMiLlES, ANÁLlSI DE 

SERVEIS I PROGRAMES 

Informe periódic realitzat pel CIIMU . 

EL BARÓMETRE DE LA INFÁNCIA I LA FAMiLIA A BARCELONA 

ACTUALlTZACIÓ DEL SISTEMA D'INDICADORS D'INFÁNCIA I FAMíLlES DEL CIIMU 

ESPACIOS DE VIDA Y USOS DEL TIEMPO DE LAS FAMILIAS POST-DIVORCIO. 

Plan Nacional de I+O+i CS02012-39157 - Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

ELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA FAMíLIA (SAF) A CATALUNYA: ORIENTACIÓ, 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

PROJECTE EUROPEU "CHANGING FAMILIES AND SUSTAINABLE SOCIETlES: POLlCY 

CONTEXT ANO DIVERSITY OVER THE LlKE COURSE ANO ACROSS GENERATIONS 

(FAMILlESANDSOCIETIES)". PARTNER N° 15: CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTíFICAS. STAKEHOLDER: INSTITUT D'INFÁNCIA I MÓN URBÁ 

Projecte Europeu FP7 Cooperation Work Programme: Socioeconomic 

Sciences and Humanities, SSHH 2012.3.2-1 Families in transitions. 

Ouració: 4 anys: 01/02/12 al 31/01/2017. 
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2. ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

Pressupost 2015 

A més de les conferencies i presentacions en jornades i congressos que les i els 

diferents investigadors del CJlMU realitzen al lIarg de I'any, esta n previstes les 

següents actuacions: 

Jornades sobre Polítiques de suport a les famílies a Catalunya: Reptes de futur. 

Presentacions deis resultats del Barómetre de la infáncia i la famma a Barcelona: 

Análisi de la pobresa i /'exclusi6 social infantil. 

Jornades sobre Avaluació de Politiques Publiques adrec;;ades a la Infancia i les 

Famílies. Es presentaran els dos Projectes d'Avaluació que ha realitzat el CJlMU. 

Presentacions de /'estudi Infants i adolescents: Temps de créixer, temps per 

créixer. 

Jornades sobre custodia compartida. Presentació de la recerca sobre aquest 

tema en que participa el CJlMU . 

"Cercle Obert": Conjunt de conferencies per fer divulgació i disseminació deis 

resultats de les recerques del CJlMU o d'altres institllts lIniversitaris i per 

estimular la reflexió i el debat des de diferents estaments i perspectives. 
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3. PROJECTES DE DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT 

PÁGINA WEB DEL CIIMU 

Alllarg de I'any 2015 es continuaran realitzaran feines d'actualització de la web amb 

informació sobre els diferents projectes realitzats pel CIIMU i sobre I'actualitat en 

temes d'infancia, famílies i adolescencia. 

També s'actualitzara i es difondran les activitats del CIIMU a traves de xarxes socials 

com Twiller i Facebook. 

PARTICIPACIÓ EN ESDEVENIMENTS NACIONALS E INTERNACIONALS DE CARÁCTER 

CIENTíFIC 

El CIIMU té previst participar en seminaris congressos més rellevants sobre 

infancia, adolescencia i famílies que es celebrin durant el 2015 tant a nivell nacional 

com internacional. 

Els i les investigadores del CIIMU imparteixen diferents conferencies i activitats 

formatives a partir deis resultats de les diferents recerques i estudis realitzats. 

PUBLlCACIONS 

Publicació a la pagina WEB deis estudis que el CIIMU ha finalitzat durant el 20114 i 

el 2015. 

Publicació a la pagina WEB deis resultats del Barómetre d'lnfancia i Famílies de 

2014. 

Publicació a la pagina WEB de tots els resultats del Panel d' lnfancia i Famílies, que 

es va realitzar entre 2007 i 2010 per tal que puguin ser consultats i utilitzats per tots 

els investigadors d'universitats i centres de recerca . 
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Publicació de les ponéncies presen!ades en els seminaris nacionals i in!ernacionals 

organi!za!s pel CllMU. 

Newslet!er del CllMU en Ca!ala i Cas!ella. 

Edició Publicació a la WEB deis vídeos corresponen!s a les Jornades que es 

realitzen duran! el 2015. 
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Bl BASES UTlLlTZADES PER AVALUAR ELS INGRESSOS 1 LES DESPESES 

Introducció 

La present memoria es realitza d'acord amb el previst a I'article 18.1 Iletra a) del RD 

500/1990 de 20 d'abril, segons el qual ha d'explicar el contingut del pressupost i les 

principals modificacions en relació al de I'any 2014. 

El pressupost del Consorci Institut d'lnfancia i Món Urba per a I'any 2015 es fixa en 

294.558,04 €, un 5,47% inferior respecte del 2014. 

El projecte de pressupost es presenta equi librat entre ingressos i des peses, per tant 

sense déficit, conforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL, i acompleix 

I'objectiu d'estabilitat pressupostaria d'acord amb el que regu la la Llei General 

d'Estabilitat Pressupostaria. 

En la confecció del pressupost s'ha tingut en compte els drets que durant I'exercici 

2015 es preve u liquidar i les despeses que, en funció d'aquest drets, es podran 

reconéixer per portar a terme les activitats i objectius previstos per a aquest any. 

El pressupost del Consorci per a 2015 esta integrat per: 

a) Estat d'ingressos, en el que figuren les estimacions deis diferents 

recursos economics del Consorci durant I'exercici del 2015. 

b) Estat de des pesa, en el que s'inclou, els crédits necessaris per atendre 

les obligacions del Consorci per al desenvolupament de les activitats 

objectius que li són encarregades per les administracions consorciades. 

16 
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ESTAT O'INGRESSOS 

Pressupost 2015 

A nivell de capitol, les previsions d'ingressos del projecte de pressupost per a l'any 

2015 són les següents: 

Ingressos Pressupost 2015 % 

Cap. 4 Transferencies 278.552,03 € 100,00% 
Cap. 5 Ingressos 6,01 € 0,00% 

Total ingressos 278.558,04 € 100,00% 

L'estat d'ingressos del pressupost inicial del Consorci s'ha calculat tenint en compte 

les aportacions de dues administracions consorciades i els encimecs d'elaboració 

d'estudis previstos per al 2015. 

El pressupost d'ingressos s'ha decrementat en un 5,47 %, respecte al pressupost 

inicial de I'any 2014. Aquest decrement es deu basicament a la subvenció del 

Ministeri FPI prevista en el pressupost 2014 per import de 16.125 € i que en el 

pressupost 2015 no es considera. 

De la mateixa manera que en el pressupost 2014, també es preveu una aportació de 

l'Ajuntament de Barcelona en 60.000 € per la realització d'un "Barómetre de la 

infancia i la familia a Barcelona". 

En aquest pressupost 2015 I'aportació de l'Ajuntament de Barcelona s'iguala 

respecte al pressupost 2014. Cal esmentar que s'ha mantingut igual l'aportació de la 

Diputació de Barcelona en relació al pressupost 2014. 

17 
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Taxes i altres ingressos 

Al lIarg de I'any 2015 no esta previst, en el moment d'elaborar aquesta memória, la 

realització de cap més conveni ni la recepció de cap més encarrec per a I'elaboració 

d'estudis per part del Consorcio Si es formalitzessin aquests encarrecs, i a través de 

la generació de credit corresponent, s'ampliaria el pressupost del Consorcio 

D'acord amb el principi de prudencia no s'ha pressupostat en I'estat d'ingressos cap 

quantitat que no estigui emparada en documents fefaents o amb encarrecs ja 

aparaulats que avalin la seva previsió. 

Transferencies corrents 

L'import total de les transferencies corrents previstes en I'estat d'ingressos del 

projecte de pressupost és de 278.552,03 €. Aquest import es correspon amb les 

aportacions següents: 

Ingressos Previsió 2015 % Exercici 2014 % 

Aportació administracions 278.552,03 100,00% 294.677,03 -5,47% 

La petita reducció global de les aportacions corrents es deu basicament a la 

subvenció del Ministeri FPI prevista en el pressupost 2014 per import de 16.125 € i 

que en el pressupost 2015 no es considera. 

Considerant que les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de 

Barcelona es mantenen respecte a les aportacions del pressupost 2014, aquest 

manteniment en les aportacions per part de I'Ajuntament de Barcelona, es deu 

basicament com ja s'ha esmentat, per continuar amb les tasques d'elaboració d'un 

estudi, rebut per part de l'Ajuntament, que és el projecte anomenat "Barómetre de la 

infancia i la família a Barcelona" i que su posa una subvenció per import de 60.000 € . 
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Ingressos patrimonials 

Pl'essupost 2015 

Els ingressos previstos en aquest concepte es corresponen amb els interessos deis 

comptes corrents del Consorci. 

Ates que aquests ingressos són d'escassa importancia i que la seva previsió és 

difícil de realitzar, ja que els fluxos de cobrament depenen de les administracions 

que realitzen les se ves aportacions al Consorci, es considera convenient 

pressupostar una quantitat simbólica de 6,01 €. 
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ESTAT DE DESPESES 

Les previsions de I'estat de despeses del projecte de pressupost per a I'any 2015 

s'han realitzat tenint en compte els costos fixes d'estructura (sobre tot de personal) 

necessaris per donar el servei a les administracions que van crear el Consorci i els 

costos previstos per a la realització deis informes i estudis que es troben actualment 

en fase d'elaboració i per la realització de les activitats de formació. 

A mesura que es vagin rebent més encarrecs per part de les administracions i altres 

entitats, s'anira incrementant el pressupost de depeses d'acord amb I'avaluació 

economica deis encarrecs i la previsió deis ingressos previstos en els documents 

que els formalitzin . 

L'estat de despeses a nivell de capitol és el següent: 

Despeses Previsió 2015 % 

Despeses de personal 137.659,30 € 49,42% 

Despeses de béns corrents i serveis 125.798,74 € 45,16% 

Despeses financeres 100,00 € 0,04% 

Transferéncies corrents 12.000,00 € 4,31% 

Inversions reals 3.000,00 € 1,08% 

Total despeses 278.558,04 € 100,00% 

20 
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Despeses de personal 

En el capitol primer del pressupost inicial de I'any 2015, s'ha tingut en compte el cost 

del personal fix. 

Quant a capitol 1 de despeses, el projecte de pressupost per a I'any 2015 és inferior 

al pressupost inicial aprovat per a I'exercici 2014 degut basicament a la baixa del 

personal temporal fruit d'una subvenció del Ministeri i a la part proporcional, d'una 

excedencia foryosa d'una treballadora laboral fix. 

Compra de béns corrents i serveis 

En el capitol 2 s'ha previst la despesa necessaria per poder fer front a les demandes 

de les administracions que formen part del Consorci i als projectes que continuaran 

vigents al lIarg de I'any 2015. 

L'augment del capitol 2 del pressupost de I'any 2015 respecte al projecte de 

pressupost de I'any 2014, és d'un 51 %, es deu a la necessitat de despesa en 

col'laboracions externes entre d'altres que es deriva deis encarrecs d'elaboració 

d'estudis previstos . Es un capitol sensible als treballs que s'executen durant 

I'exercici. 

Les despeses d'estructura (manteniment d'equips, neteja, aigua, lIum, lIoguers , 

assegurances, comunicacions, etc) s'han pressupostat per un import semblant i en 

alguns casos superior a les previsions del pressupost preceden!. 
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Despeses financeres 

Pressupost 2015 

El Consorci enregistra en aquest capítol totes les comissions bancáries. 

El Capitol 3 de despeses representa únicament el 0,04% del pressupost total de 

despeses. 

Transferencies corrents 

El Consorci Institut d'lnfáncia i Món Urbá, juntament amb les Universitats que en 

formen part, col· labora amb activitats de formació (postgraus, másters, etc.), així com 

facilita les práctiques de I'alumnat d'aquestes universitats. 

En el capitol de transferéncies corrents es preve u un import de 12.000,00 € en 

concepte d'ajut a I'estudi per als estudiants que realitzin les práctiques en el 

Consorci o estiguin realitzant un treball de doctorat o másters que es consideri 

interessant, dins deis objectius del Consorcio 

El projecte de pressupost per a I'any 2015 amb un import de 12.000 €, és inferior al 

capitol 4 de la previsió del pressupost inicial 2014 amb un import de 32.400 €. 

Durant I'exercici 2015 es preveu disposar d'un becari per a poder fer front a diverses 

tasques relacionades amb encárrecs d'elaboració d'estudis i a la previsió de 

finalització deis estudis vigents en el moment d'elaboració d'aquesta memoria. 
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PRESSUPOST DEL 2014 . 
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INTERVENCIÓ 

AVAN<;; DE LA LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTDEL 2014 DEL CONSORCI INSTITUT 
D'INFANCIA I MÓN URBA 

D'acord amb I'm1icle 18 b) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció elabora el 
següent avan9 de la liquidació del pressupost del 2014 del Consorci Institut d'Inf¡\ncia i Món Urba, 
perque s'inclogui en el projecte de pressupost per a l'any 2015. 

Aquest avan9 s'ha realitzat tenint en compte el contingut establCl1 en les regles 108-110 de l'ordre 
EHA/404112004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del modelnormal de comptabilitat 
local. 

PRIMER PART.- LIOUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 DEL CONSORCI A 30/06/2014 

Es!al de despeses i d'ingressos 

Enl' Annex 1, s'adjunta l'estal de despeses i d'ingressos del Consorci a data 30 de juny de 2014. 

Resulta! Pressuposlari a 30 de jun)' de 2014 

D'acord amb aquests estat de despeses i ingressos obtenim el resultat pressupostari següen!: 

Resultat pressupostari 
(+) Drets reconcguts nets 
(-) Obligacions reconcgudcs nctes 

(=) Resultat (l1',Cssupostari 

30/06/2014 
283.560,94 
167.114,95 
116.445,99 

SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIOUIDACIÓ PRESSUPOST 2014 

En l' Annex 2, s'adjunta l'estimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2014. 

Els criteris utilitzats per fer aquesta estima ció han estat els segUents: 

Illgressos 

Segons la infonnació facilitada pel depm1ament d'adminislració del Consorci, en el segon semestre esta 
previst que es liquidin els ingressos segUents: 

Despeses 

Despeses de personal: Resten per comptabilitzal' les nomines de juliol a desembre. S'ha 
multiplicat el cost de la nomina mensual per 6 mesos que resten per comptabilitzar més la paga 
extraordinaria del mes de desembre per aquell personal que no la té distribuIda mensualment. 

Co¡]tractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2014 s'executaran en la seva 
tolalitat, per tant l'imp0l1 que resta per comptabilitzar és la diferencia entre l'imp0l1 adjudicat i 
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les obligncions ja comptabilitzades. A aquest import s'afcgcix les previsions de nous contractes 
en el segon semestre. 

Altres despeses. Slha realilzat una pl'Ojecci6 de la despesa pels sis mesos que manquen, de forma 
proporcional a la despesa realitzada durant el primer semestre. 

Transferencies corrents. Resten per comptabilitzar I'import de les beques del segan semestre 
concedides a IIiccnciats per a la realització de pract iques en treballs de recerca. A 30 de juny hi 
havia dues bedldes, de les quals, segons ens informa la gerencia, una finalitza el mes d'agost i 
I'altre romandn\ tot I'any. S'ha multiplicat per 2 mesos Guliol-agost) i per 6 mesos Guliol -
desembre) )'import mensual deis ajuts atorgats a les dijes becaris que actualment té el Consorei. 

Illversiolls. D'acord amb la informació facilitada pel departament d ' administració del Consorci, 
d 'aquf a final d'any es preveu una dcspesa de 4.000,00 €. 

Estilllació Resultat !'ressupost" .. ; a 31/1212014 

D'acord amb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31 / 12/2014 seria el segUent: 

Estimació resulta! prcssupos!ari 
(+) Drets rccollcguts neIs 
(-) Obligacions reconcgudcs netes 
(+) Dcs\'iacions ncgat ives 
J1 Desviacioll s positivcs 

(=) ReslIlInt pressllpostnri estimnt 

31/12/2014 

291.402,94 
289.409,06 

42.800,00 
0,00 

44.793,88 

·L'estiínació de les desviacions negatives de finan~all1ent es corresponcn amb la incorporaci6 de 
romanents de credits per import de 42.8 13 ,33 finan~ats mnb excés de fillan~ament del romanent de 
tresorer;a de la liquidació del pressupost de I'any 2013 . 

Barcelona, a 21 d ' agost de 2014. 

G 
Joa 



CONSORCl INSTITUT INF ANClA l MÓN UREA. 
ANNEX-2 

ESTIMACIÓ DELS ESTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2014 

Prcvisió Incorporació. Altres Previsió % Drets % Estimació Drets % 
Ingressos, inicial (1) Romanent Modificacions definitiva (2) 2/1 Iiquidats (3) , 3/2 nets(4)" 4/2 

Operacions corrents 

1, Impostes directes 
2. Impostas indirectes 
3. Taxes i altres ingressos 0.00 4,958.68 4.958.68 4,991.08 0.00 4.991.08 
4. Transf. corrents 294.677.03 294.677.03 100.0 278.552.03 94.5 7.825.00 286.377.03 97.2 
5. lngressos patrimonials 6.01 6.01 100.0 17.83 296.7 17.00 34.83 579.5 

Operacions de capital 

6. Alienac'ió'd'inv. reals 
7. Transf. de capital 
8. Actius financers 0.00 42.813.33 42.813.33 
9. Passius financers 

TOTAL INGRESSOS 294.683.04 '42:S'Í3.33 4.958.68 .,.,.,.,~83.560.94 82.8 7.842.00 29í.4ÓZ.94 ' 

-~---"'-~'-- . . ... _.,_.- .,,- .. 
CrbcifiS' ~ . ... 

Incorporació Altres Cn':dits Estimació Despeses inicials (l) Romanent Modificacions definitius (2) 2/1 reconcgudes (4,) 3/2 reconegudes (4) 4/2 

Opcracions corrents 

l. Despeses de personal 173.024.46 1.555.64 174.580.10 100.9 93.700.99 53.7 52.236.33 145.937.32 83.6 
2. Despeses béns i serveis 83.15858 22.335.07 32.446.73 137.940.38 165.9 57.128.87 41.4 58.057.78 I15.186.65 83.5 
3. Despeses financeres 100.00 50.89 150.89 150.9 55.83 37.0 0.00 55.83 
4. Transf. corrents 32.400.00 16.554.72 -27.488.05 21.466.67 66.3 13.466.67 62.7 8.000.00 21.466.67 100.0 

Operacions de capital 

6. Invcrsions rcals 6.000.00 2.317,01 8.317.01 2.762.59 "? .:!.:!.- 4.000.00 6.762.59 81.3 
7. Transf. de capital 
8. Actius financers 
9. Passiu$ financcrs 

TOTAL DESPESES 294.683.04 42.813.33 4.958.68 342.455.05 J 16.2 167.114.95 48.8 122.294.11 289.409.06 84.5 



CONSORCI INSTITUT INFANCIA I MÓN UREA 

ESTAT A 30 DE JUNY DE 2014 

Ingressos 

Operadons corrent5 

l. Impostos diecetes 
2. Impostos indirectes 
3. Ta."I:es i altres ingressos 
4. Transf. corrents 
5. Ingressos patrimonials 

Operacions de capital 

6. Alienació d'inv. reals 
7. Transf. de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

TOTAL INGRES.S .. O ... S .. _ ..... 

_ pesp~se~_., . 
Operadons corrcnts 

1, Despeses de personal 
2. Despeses béns j serveis 
3. Despeses financeres 
4. Transf. corrents 

Operncions de C3pital 

6. Invcrsions reals 
7. Transf. de capital 
S. Actius financcf5 
9. Passius financcrs 

Previsió 
inicial (1) 

0,00 
294.677.D3 

6,01 

29'4.683.04 

Credits 
inicials (1) 

173.024,46 
83.158,58 

100,00 
32.400.00 

6.000.00 

Incorporadó Altres Previsió 
Romanent Modificacions definitiva (2) 

4.958,68 

42.813.33 

4.958.68 
294.677.03 

6.01 

42.813,33 

% 
211 

100.0 
100.0 
100.0 

42.813.33 4'~~~:,~8_",. 342.455.05 1J6.2 

Incorporació Altres CrMits 
Romanent Modificac'ions definitius (2) 

1.555.64 
22.335.07 

50.89 
16.554.72 

2.317.01 

4.958.68 
174.580,10 
110,452,33 

150,89 
48.954.72 

8.317.01 

% 
2/1 

100.9 
f32.S 
150.9 
151.1 

Tdr AL DESPESES 29.ÚS3.04 42.813:3'3'. 4'''95S~6S' 342.455.05 116,2 

Drets 
liquidats (3) 

4,991.08 

% 
3/2 

278.552.03 94,5 
17,83 296.7 

Despescs 
compromcscs (3) 

94.312,37 
93.041,27 

55.S3 
13.466,67 

2.762.59 

% 
312 

54,0 
84,2 
37,0 
27,S 

--, 
.).),~ 

203.638.73 : 593 

Drets 
anuHats (3) 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Drcts 
nets (4) 

4.991,0S 
27S.552,03 

17.83 

283.560,94 

Obligacíons 
rcconegudes (4) 

93.700.99 
57.128.S7 

55.83 
, 13.466,67 

2,762.59 

% 
412 

Recaptat 
liquid(4) 

4.95S.68 
94,5 197.000.00 

296.7 17.S3 

82,8 201.976,51 

% 
412 

53.7 
51.7 
37.0 
27,S 

33,2 

Pagrunents 
liquids (4) 

92.093,82 
57.128,87 

55,83 
13.466.67 

2.762,59 

% 
4/3 

99.4 
70,7 

100.0 

ANNEX-1 

Pcndent 
cobrament (S) 

32.40 
81.552.03 

0,00 

% 
5/3 

0,6 
29.3 

{4H2) 

32,40 
-16.125.00 

11.S2 

-42.813.33 

71.2.. .,.81.584.43., '28,8 -:5s.s9·úi 

% 
4/3 

98.3 
100,0 
100.0 
100.0 

. Pendcnt 
pagament (S) 

1.607,17 
0.00 
0.00 
0,00 

0,00 

% Romanncts de 
5/3 crMit 

1,7 
0,0 
0,0 
0,0 

80.879.11 
53.323.46 

95.06 
35.488.05 

5.554,42 

'i6i.il·Ús'· 48,~ .. ,!65.507,~8 ..•...... ,.w 1.607,17. 
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2015 DEL CONSORCI 

INSTlTUT D'INFANCIA I MÓN URBA 

De conformitat amb I'arlicle 165.1.b) del R.O. legislatiu 2/2004 de 5 de Marg pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es confeccionen 

les bases següents: 

PRIMERA - GESTIÓ DEL PRESSUPOST 

La gestió, desenvolupament i liquidació del Pressupost es realitzará d'acord amb les 

presents bases que tindran la mateixa vigencia que el Pressupost, el ROL 2/2004 de 

5 de marg pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals, per la Llei Orgánica 2/2012 d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat 

financera, pel RO 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament 

Pressupostari i per la Llei Orgánica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i 

sostenibilitat financera , així com el estatuts del Consorci i la resta de normativa 

vigent que li sigui d'aplicació. 

SEGONA - ESTRUCTURA PRESSUPOSTARIA 

L'estructura del Pressupost del Consorci Institut d'lnfáncia i Món Urbá s'ajusta amb 

el que estableix I'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova 

I'estructura deis pressupostos de les entitats locals. 

Els credits inclosos en I'Estat de Oespeses es classifiquen segons els criteris 

següents: 

a) Atenent a la finalitat deis credits i als objectius que amb els mateixos es 

pretengui assolir, per área de despesa, política de des pesa, grup de 

programa, programa i subprograma. Els programes previstos per a I'any 

2015 són els següents: 

• 463: Investigació científica, tecnica i aplicada 
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b) Atenent a la seva naturalesa económica per capitols, articles, conceptes i 

subconceptes. 

L'aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions per 

programes i económica constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que 

s'efectuara el control comptable deis credits i les seves modificacions. 

TERCERA - NIVELL DE VINCULACIÓ JURíDICA 

Els credits autoritzats al pressupost de des peses tenen caracter limitatiu i vinculant al 

nivell definit per: 

a) Respecte a la classificació económica, el Capitol. 

b) Respecte a la classificació per programes, l'Area de despesa. 

QUARTA -MODIFICACIONS DE CREDIT PRESSUPOSTARI 

Seran aprovades per la direcció del Consorci, les següents modificacions 

pressupostaries : 

a) Credits generats per majors ingressos. 

b) Incorporació de romanents. 

c) Transferencies de credit que no impliqui canvi de I'Area de Depesa. 

La resta de modificacions de credii hauran de ser aprovades pel mateix órgan que 

ha aprovat el projecte de pressupost del Consorci. 

CINQUENA - RETEN CiÓ DE CREDITS 

Per disposició de la direcció del Consorci, es podra retenir una part del credit d'una 

partida pressupostaria, i se'n donara compte al Consell de Govern . 
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SISENA.- ACUMULACIÓ DE FASES DE DESPESA 

La gestió del Pressupost de des peses es realitzara en les següents fases: 

o Autorització de la des pesa (fase A). 

o Oisposició o compromís de la despesa (fase O). 

o Reconeixement i Iiquidació de I'obligació (fase O). 

o Ordenació de pagament (fase P). 

o Realització material del pagament (fase MP). 

Es podran acumular les fases AD, AOO, DO i AOOP les despeses de personal, els 

reconeixements de crédit, les despeses com a conseqüéncia de resolucions 

judicials, els contractes menors i per norma general aquelies despeses inferior a 

18.000,00 € (IVA no inclos). 

SETENA.- DOCUMENTS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONEIXEMENT DE 

L'OBLlGACIÓ 

O'acord amb I'article 59.1 del RO 500/1990, préviament al reconeixement de 

I'obligació s'haura d'acreditar documentalment la realització de la prestació o el dret 

del creditor. A tal efecte es consideraren documents justificatius del reconeixement 

de I'obligació els següents: 

a) Les nomines. 

b) Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despeses de 

viatge que es derivin de I'assisténcia a cursos o jornades. 

c) Les factures originals expedides pels contractistes. 

d) Les certificacions expedides pels serveis técnics corresponents, a les que 

s'hi haura d'adjuntar la corresponent factura i la relació valorada quan 

procedeixi, expedida pel contractista. 

e) Els carrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les 

des peses financeres . 
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f) Els corresponents acords d'aprovació del reconeixement de la despesa, 

quan no procedeixi J'expedició deis documents assenyalats anteriorment, 

amb indicació expressa del motiu i quantia. 

En els suposits c) i d) per a la tramitació del reconeixement de I'obligació s'exigira, 

quan procedeixi, J'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte. 

Per a J'aprovació del reconeixement de I'obligació caldra que, previament, el tecnic 

competent doni la seva conformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat 

es podra realitzar mitjanc;:ant una diligencia en el document acreditatiu de la despesa, 

o bé mitjanc;:ant el corresponen informe. En qualsevol cas s'haura d'identificar el nom 

i el carrec de la persona que signa la conformitat. 

VUITENA.- ORDENACIÓ DELS PAGAMENTS 

L'ordenació deis pagaments, correspon a la Directora - Gerenl. 

NOVENA.- PAGAMENT DE LES OBLlGACIONS RECONEGUDES 

Per a la realització del pagament, caldra previament J'aprovació de I'obligació i la 

seva ordenació i es podran efectuar per mitja deis següents instrumenl: 

1) Per norma general per transferencia bancaria contra el compte tresorer 

del Consorci. 

2) Excepcionalment i tan sois per a persones físiques, el Gerent podra 

autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitja de xec bancari. 

En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor. 

Els instruments de pagament necessitaran per a la seva autenticitat la signatura del 

Gerent del Consorci, del Tresorer i de l'lnterventor del Consorci o persona a la qual 

delegui. 
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EIs pagaments en metal'lic només es podran realitzar amb carrec a la bestreta de 

caixa. 

DESENA - PERSONAL 

Es delega en la Direcció del Consorci les competencies en materia de personal 

següents: 

Aprovar la contractació del personal laboral temporal que sigui necessari 

per a la realització deis estudis, programes i projectes que se 

l'encarreguin al Consorci, sempre que hi hagi la consignació 

pressupostaria adequada i suficient i que les retribucions s'ajustin a les 

aprovades per cada lIoc de treball pel Consell de Govern. 

Aprovar la reclassificació de lIocs de treball, atorgant els plusos que 

consideri adequats en funció d'una major responsabilitat o dedicació, 

sempre que hi hagi la consignació pressupostaria adequada i suficienl. 

Aprovar I'autorització d'hores extraordinaries i la realització de tasques 

fora de I'horari laboral, amb la gratificació económica que li correspongui. 

Aprovar les indemnitzacions per raó de servei , dins deis límits establerts 

per la normativa legal. 

ONZENA - CONTRACTACIÓ 

La contractació del Consorci queda sotmesa al Real Decret legislatiu 3/2011 de 14 

de novembre pel que s'aprova el text refós de la lIei de contractes del sector públic. 

Les competencies assignades a cadascun deis órgans de govern del Consorci 

abasten a l'autorització de la des pesa, l'aprovació deis plecs de clausules 

administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment 

d'adjudicació i l'adjudicació provisional i definitiva. 

A la contractació del Consorci se li aplicaran els plecs de clausules administratives 

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

establert l'Ajuntament de Barcelona. 

Per a la tramitació deis expedients de contractes menors per raó de la seva quantia, 

el Consorci es subjectara a I'article 56 del Real Oecret Legislatiu 2/2000 de 16 de 

juny que aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, en el sentit que només caldra, per a la seva tramitació, I'aprovació de la 

despesa i la incorporació a I'expedient de la factura corresponent. En el cas de 

contractes menors d'obres caldra, a més, el pressupost i, si s'escau, el projecte. 

En els contractes menors no sera exigible la constitució de garantia alguna. Els 

contractes concertats amb empreses concessionaries de serveis públics relatius a 

subministraments estaran exempts de constituir garanties. 

Els prove"idors previstos a I'article 5 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls 

de la factura electrónica i creació del registre comptable de factures en el Sector 

Públic, no estaran obligats a presentar factura electrónica quan la factura sigui d'un 

import igualo inferior a 5.000 euros. 

DOTZENA - CONVENIS 

Per delegació del Comité Executiu correspon a la Oirecció del Consorci I'aprovació 

de tots els convenis interadministratius en els que participi el Consorci, deis quals es 

donara compte al ConselJ de Govern. 

TRETZENA - BESTRETES DE CAIXA FIXA 

O'acord amb la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Oecret 

500/1990, de 20 d'abril, el Consorci disposara d'un fons per a atendre les atencions 

corrents de caracter periódic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses 

de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars 

característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a 

justificar les despeses. 
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EIs pagaments al comptat s'atendran mitjanl(ant les bestretes de caixa fixa, d'acord 

amb la normativa vigent. L'import maxim és de 12.015,06 Euros, que seran 

ingressats en un compte corrent restringit de pagaments que es dedicara 

exclusivament a les operacions de la bestreta de caixa fixa. 

L'habilitat i responsable de la custodia deis diners és la responsable de Secretaria. 

La disposició de les quantitats ingressades en aquest compte corrent es fara 

conjuntament mitjanl(ant la signatura de: la Directora-Gerent i de la responsable de 

Secretaria. 

Per tal de garantir el control deis fons de caixa, cada final de mes I'habilitat de la 

bes treta realitzara I'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitara una 

copia signada a l'lnterventor delegat. Quan I'impor! deis arquejos sigui inferior a 

I'import total de la bestreta, caldra realitzar la corresponen conciliació en la que es 

justificara la diferencia entre ambdues quantitats. 

Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldra previament presentar el 

compte justificatiu deis fons utilitzats. El comte justificatiu estara format pel document 

comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la 

despesa indicats en la base setena, degudament conformats pel personal 

responsable. 

La comptabilització de la bestreta s'ajustara a les regles 34 a 36 de l'Ordre 

EHA/4041/2004 de 23 de novembre pel que s'aprova la Instrucció del Model Normal 

de Comptabilitat Local. 

Per delegació del President, el gerent del Consorci aprovara les despeses originades 

per I'exercici de representació, en les que s'haura d'indicar el motiu d'interes general 

perseguit. A final d'any es donara compte a la Presidencia de totes les despeses de 

representació aprovades pel Gerent. 
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En les despeses de reslauració per moliu de reunions i conferencies, les faclures 

han d'anar acompanyades d'un documenl explicaliu en el que el Gerenl, o persona 

en qui delegui, manifesli els mOliu, finalilat i conlingut de la reunió, el lIoc de la 

celebració i idenlificació deis parlicipanls i deslinalaris de la despesa. 

CATORZENA -INGRESSOS 

L'ingrés s'efecluara miljanc;:anlla formalilzació del corresponenl documenl complable 

amb I'aplicació al con ce pie pressuposlari que correspongui. 

QUINZENA.- TRESORERIA 

Les funcions de Iresoreria previsles en I'arlicle 196 del ROL 2/2004 de 5 de marc;:, pel 

qual s'aprova el lexl refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals seran 

exercides per la responsable de Secretaria. 

El Consorci podra obrir comples operalius, reslringils de recaplació i reslringil de 

pagamenls en les enlilals bancaries acredilades pel Banc d'Espanya. 

Per a la disposició de fons deis comples correnls es requerira la signalura conjunla 

del Gerenl, 1'1 nlervenlor General de l' Ajuntamenl de Barcelona i del Iresorer del 

Consorci, o de les persones que expressamenl deleguin. 

El Tresorer geslionara els excedents de Iresoreria, seguinl com a crileri evilar riscos i 

disposar deis recursos en el momenl que siguin necessaris, miljanc;:anl subscripcions 

i col·locacions, moll ben garanlils, que no superin en cap cas ellermini de sis mesos. 

SETZENA - INTERVENCIÓ 

El conlrol i fiscalilzació de I'aclivilal del Consorci es realilzara d'acord amb el previsl 

en els arlicles 213 i següenls del ROL 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova ellexl 

refós de la lIei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Respecte a la fiscalització prévia d'lntervenció sobre la despesa, es fara de forma 

limitada segons el que preceptua I'article 219 del R. D. legislatiu 2/2004 de 5 de Mary 
pel qual s'aprova el text refós de la Ilei reguladora de les Hisendes Locals, arbitrant 

mitjans informatics per agilitar expedients, i al propi temps s'aplicaran técniques de 

fiscalització per mostreig. 

La fiscalització prévia deis drets es substituira per la inherent a la presa de raó en 

comptabilitat, establint-se les actuacions comprovatories posteriors que determini la 

Intervenció. 

DISSETENA - CRITERIS COMPTABLES 

La comptabilitat del Consorci Institut d'lnfancia i Món Urba es portara d'acord amb 

l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la Instrucció del 

Model Normal de Comptabilitat Local. 

Pel calcul del deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris establerts 

per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

EIs criteris per a I'amortització de I'immobilitzat material seran els següents: 

Edificis i altres construccions: 50 anys. 

Mobiliari: 8 anys. 

Maquinaria i utillatge: 8 anys. 

Elements de transport: 8 anys . 

Equips per a processos d'informació: 4 anys. 

DIVUITENA - CUSTODIA DELS DOCUMENTS COMPTABLES 

Es responsabilitat del cap del departament d'administració la custodia de tots els 

documents comptables del Consorci (expedients de despeses, factures, 

certificacions i altres documents justificatius de la despesa, documents d'ingressos, 

etc.). 
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DINOVENA - BASES D'EXECUCIÓ DE LES INSTITUCIONS CONSORCIADES 

La resta de I'execució del Pressupost, s'aplicará al que disposin les bases d'execució 

deis Pressupostos de les institucions consorciades i la normativa legal vigenl. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA 

El pressupost del Consorci i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les 

modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos de l'Estat i, si fos el cas, per 

la Llei de mesures fiscals i administratives d'ordre social i se'n donará compte de 

I'adequació que correspongui al Consell de Govern pel seu assabental. 
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PROPOSTA DE PLANTILLA 
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A) DOTACIONS DE LLOCS DE TREBALL QUE ES PROPOSA PER A L'EXERCICI 

2015 

LLOC DE TREBALL CATEGORIA TIPUS N° de persones 
Direcci6 Directora Personal funcionari 1 
Administració ¡Secretaria Respansable secretaria Persanallaboral Fix 1 
Comunicac!6 i suport admci6. Auxiliar administrativa Persanallaboral Fix 1 

B) DOTACIONS DE LLOCS DE TREBALL PER A L'EXERCICI 2014 

LLOC DE TREBALL CATEGORIA TIPUS N° de persones 
Direcci6 Directora Personal funcionari 1 
Administració ¡Secretaria Respansable secrelaria Persanallaboral Fix 1 

Camunicació i suport admció. Auxiliar administrativa Persanallaboral Fix 1 
Investigació Investigadara Persanallaboral temporal 1 
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ANNEX DE PERSONAL 
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ANNEX DE PERSONAL - PRESSUPOST 2015 

Retribucions Complement Complement 
Básigues Triennis Desti especific 

Directora Gerent 14.677,32 6.773,04 11.653,60 32.818,92 

TOTAL FUNCIONARIS 14.677,32 6.773,04 11.653,60 32.818,92 

Técnic 7.587,16 1.066,28 4.009,51 7.697,18 
Auxiliar Administratiu 12.605,64 

TOTAL LABORALS FIXES 20.192,80 1.066,28 4.009,51 7.697,18 

I nvestigador/a 0,00 

TOTAL LABORALS TEMPORALS 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 

1 TOTAL PRESSUPOST 34.870,12 1 7.839,32 1 15.663,11 1 40.516,10 1 

Pressupost 2015 

Productivitat TOTAL 

4.810,13 70.733,01 

4.810,13 70.733,01 

20.360,14 
4.539,16 17.144,80 

4.539,16 37.504,94 

0,00 

0,00 0,00 

9.349,29 1 108.237,95 1 
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INTERVENCIÓ 

INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PERA L'EXERCICI2015 
INSTITUT D'INFANCIA I MÓN URsA 

Vist el projecte de pressupost del Consorci Institut d'lnfimcia Món Urba per a 
I'exercici 2015, s'emet el segUent informe: 

• El resum per capítols del projecte de pressupost presentat és el segUen!: 

. Ingressos .. Prc"isjó2015 Pressupost 2014 Variació 
3. Taxes i altres ingressos O,OO€ O,OO€ 0,00% 
4. Transferencies corrents 278.552,03 € 294.677,03 € -5,48 % 
5. lngressos patrimonials 6,01 € 6,01 € 0,00% 

. Total 278.558,04 € ..... 294.683,04€ ~5,48% 

Despeses .. Pre)'ÍsÍó2015 Pressupost 2014 Variació 
l. Despeses de personal 137.659,30 € 173.024,46 € -20,44 % 
2. Despeses béns i serveis 125.798,74 € 83.158,58 € 51,28 % 
3. Despeses financeres 100,00 € 100,00 € 0,00% 
4. Transferencies corrents 12.000,00 € 32.400,00 € -62,96% 
6. Inversions reals 3.000,00 € 6.000,00 € -50,00 % 

. . .. Total . ... 278.558,04 € 294.683,04 € -5,48% 

• El projecte de pressupost del Consorci per a I'any 2015 es presenta sense déficit 
inicial, conforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL, i tant I'estat d'ingressos 
com el de des peses ascendeixen a 278.558,04 euros. 

• La.totalitat deis ingressos del projecte de pressupost del Consorci per a I'any 2015 
provenen de les transferéncies corrents deis Ens consorciats, que tenen la 
composició segUen!: 

Transferenéies correJits Previsió 2015 % total·· Pressuposl2014 %Jolal . V.l'iació 
Ajuntament de Barcelona 262.477,03 94.23% 262.477,03 89.07% 0,00% 
Diputació de Barcelona 16.075,00 5,77% 16.075,00 5,46% 0,00% 
Admillistració de l'Estat 0,00 0,00% 16.125,00 5,47% -100,00 % 

Total 278.552,03 100,00% ... ·294.677,03 100,00 % -5,47% 

• L'article 20 deis seus estatuts preveu que el Consorci disposara deis recursos que 
I'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona consignin en els seus 
pressupostos. L'efectivitat d'aquestes aportacions resta subjecta als acords de les 
entitats consorciades. La disponibilitat deis crédits esta condicionada a I'existéncia 
de documents fefaents que acrediti els compromisos en ferm de les entitats que 
realitzen les aportacions previstes en el pressupost inicial, segons el que preveu 
I'article 173.6 del TRLRHL. 



INTERVENC IÓ 

• Respecte a les despeses de personal, s'observa una disminució de més del 20% 
respecte al Pressupost inicial de I'any 2014, degut a la finalització de la relació 
contractual d'una investigadora finan9ada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat 
dins del programa de formació de personal investigador. 

Es record a que I'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 l'Estat per a I'any 2015, i a la resta de normativa legal 
que sigui d'aplicació. 

• D'acord amb I'article 3 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera, el pressupost s'haura de confeccionar en un marc 
d'estabilitat pressupostaria. Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la 
regla de despesa i dellímit de la des pesa no financera previstos als articles 11 , 12 i 
30 d'aquesta Llei, seran objecte d'analisi a I'informe de la Intervenció General de 
l'Ajuntament de Barcelona relatiu a I'aprovació del Pressupost general de la 
Corporació, del que ha de formar part el projecte de pressupost del Consorcio 

• Pel que fa a la tramitació de I'expedient, caldra donar compliment a la Disposició 
addicional vigésima de la Llei 30/1992, introdu·ida per la Disposició final segona de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local, segons la qual: "Los consorcios deberán formar parle 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 l'Ajuntament de Barcelona per a la seva remissió 
al Pressupost General de tAjuntament de Barcelona. 
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