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PROPOSTA DEL PRESIDENT A L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AGENCIA 
D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

Vist el projecte de Pressupost per a I'any 2016 d'acord amb I'article 168 del 
Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el text ref6s de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, confeccionat per aquesta 
Presidéncia de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona. 

Vist I'informe de la Intervenci6 delegada. 

Ates que les consignacions en I'e.stat de des peses són les necessaries per al 
compliment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que 
l'Agéncia té encomanada. 

Ates que I'estat d'ingressos s'ha realitzat en ordre a les previsions de 
transferéncies d'ingressos consignades per al finan9ament de l'Agéncla en els 
pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, de la Oiputaci6 de Barcelona i de 
l'Area Metropolitana de Barcelona, aixl com per les aportacions per activitats i 
serveis que preveu realitzar. 

Ates que les Bases d'Execuci6 del Pressupost s6n les més prudents i 
adequades per a una bona gesti6 del Pressupost. 

Ates que el Pressupost no conté déficit inicial. 

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

Ates que s'han incorporat a I'expedient de tramitaci6 del Pressupost tots 
aquells documents determinats en I'article 168 del Reial Oecret Legislatiu 
2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el text ref6s de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 

Aquesta Presidéncia proposa a l'Assemblea General de l'Agéncia d'Ecologia 
Urbana de Barcelona, l'adopci6 deis següents: 

Pressupost 2016 4 



B 
ECOLOGIA 

N 

Agl'lncill 
d'Ecologla Urbana 
de Barcelona 

B 
EC OLOGIA 

N 

Agencia 
d'Ecologla Urbana 
de Barcelona 

ACORDS 

APROVAR inicialment el Pressupost de I'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona per 
a !'exercici 2016. 

APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost per a !'exercici 2016. 

APROVAR la plantilla pressupostllria per a I'any 2016 de !'Agencia d'Ecologia Urbana 
de Barcelona, comprensiva deis lIocs de treball reservats a funclonaris i personal 
laboral, de conformitat amb allo previst a !'arlicle 90.1 de la L/ei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Regim Local. 

EXPOSAR al públlc, per un termlni de quinze dies hIlbils, el Pressupost aprovat, 
segons disposa I'arlicle 169.1 del Reial Decret Leglslaliu 2/2004, de 5 de mar¡;, pel 
qual s'aprova el text refós de la L/ei Reguladora de les Hlsendes Locals, i TENIR·LO 
PER DEFINITIVAMENT APROVAT si durant I'esmentat termini no s'haguessin 
presentat reclamacions. 

TRAMETRE el pressupost i aquest acord a I'Ajuntament de Barcelona als efectes de la 
disposició addicional vigésima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim 
Jurldic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
introdul'da per la disposició final segona de la L/ei 27/2013, de 27 de desembre, de 
raclona/ilzació i sostenibilitat de I'Admlnistració Local. 

TRAMETRE copia del Pressupost aprovat i de la Plantilla aprovada a la Generalilat de 
Catalunya i a !'Administració de !'Estat, segons disposa !'arlicle 169.4 del Reiel Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de mar¡;, pel qual s'aprova el text refós de la L/ei Reguladora de 
les Hisendes Locals i !'arliele 283.4 del Deere! Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual 
s'aprova el Text Refós de la L/ei Municipal i de Régim Local de Ca!alunya. 

PUBLICAR Integrament en el Butlletl Oficial de la ProvIncia de Barcelona, una vegada 
elevat a definiliu el present aeord, el resum del Pressupost aprovat per capltols i la 
Plantilla pressupostaria. 

Sr. Dionls Guiteras Rubio 
PRESIDENT 

Barcelona, a 10 de novembre de 2015 

DILlGÉNCIA: 

L'Assemblea General, en data 10 de novembre de 2015 ha APROVAT la precedent 
proposta d'acord. . 
Ha certifico. La Secretaria Delegada. 

Mlriam eabruja i Escobedo 
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RELACIÓ D'OBJECTIUS A ASSOLlR 

EIs objectius base que l'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'ha marcat per al proper exercici 2016 es basen en 
aquells que venen definits en els seus Eslatuls i que s'adreya a les següents finalitats: 

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

• La formulació d'instrumenls de caracter técnic, económic, legal , d'informació, elc., que ajudin a repensar les ciulats i el 
seu entorn en clau de sostenibilitat. En aquest sentit I'Agencia inclourá l'Ecologia Urbana com a disciplina d'análisi i 
planificadó urbanes i desenvolupara models i indicadors urhans per a ciulals més sostenibles, així com eínes per al 
diagnóstic i el seguiment deis models de gestió urbans 

• Desenvolupar recerca aplicada que permeti eshrinar determinades regularitats del funcionament deis sistemes urbans 
que ajudin a augmentar la capacitat d'anlicipació de les ciutats lront a les incertituds que I'entorn projecta a causa de 
I'impacta actual que al seu torn , els assentaments urbans projecten sobre el!. EIs aspectes urbanistics i ambientals, els 
económics i els socials constituiran el centre de la recerca. 

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

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

• Col' laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciulals i Pobles per a la sostenibilitat que impulsa la Dipulació de 
Barcelona. 

• Recolzar i donar assislencia de forma especifica als processos de planificació i desenvolupament sostenible en arees 
de característiques geografiques, territorials i socioeconómiqes diferenciades deis municipis i comarques de 
Barcelona. 

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

• Promoure el intercanvi d'experiencies sobre el funcionament de diferents models de gestió urbans mitjan9ant la 
realització de programes formatius, publicacions, congressos, exposicions, etc. 

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

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

• Ser un centre de referencia europeu com a subministrador d'informació urbana i com a punt d'intercanvi d'experiencies 
de translormació de la ciula!. En aquest sentit l'Agencia podria recalzar els treballs del Fórurn de les Cullures en 
I'ámbit dedical a la "ciutat sostenible" i els dedicats a I'intercanvi d'experiencies de la xarxa europea de dutats que 
caminen cap a la sostenibilitat, en especial les que es promoguin en el si de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya. 

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

Els projeetes que s'han de desenvolupar en aquest exereiei 2016 són els següents: 

• 1.- Projeete Europeu ENPI-SCOW. 

L'objeetiu d'aquest projeete és implantar la reeollida selectiva de matéria organiea de qualitat, provinent espeeialment 
de noves zones turístiques de parsos mediterranis que combinin el desenvolupament económic del sector serveis amb 
una presencia agrícola encara rellevant. El tractament d'aquesta materia organica es taria a través de pelites plantes 
de compostatge agrícola, senzilles tecnológicament, obtenint un material de qualitat, necessari per incrementar la 
fertilitat i produetivitat del sol i frenar proeessos de degradaeió del mateix, a la vegada que es dóna un revulsiu 
económic al sector agrícola. 

Import: 54.444,82 €. 
Situaeió: en desenvolupamenl. 

• 2.- Projeete europeu ELE.C.TRA, 

Liderat pel munieipi de Génova i que té per objeete la promoeió de la moto eléctrica a les eiutats europees. 

Import: 47.035,40 € 
Situació: en desenvolupament. 

3.-Subvenció Fundació Biodiversitat : Projecte Implantació recollida separada de la FORS. 

L'estudi pretén demostrar la viabilitat técnica, eeonomiea i social de la implanta ció de la reeollida separada de la FORS 
en una de les sel Mancomunitats de la zona de I'eix oriental de Navarra. 
Ae 1. 1: Analisi de la situació actual 
Ae 1. 2: Plantejament d'eseenaris 
Ae 1. 3: Seleeció i desenvolupament de I'eseenari optim 
Ae 1. 4: Proposta d'implantaeió 
Act.5 : Marc normatiu: Pro posta técnica per al desenvolupament de normativa regional 

Import: 30.000,00 €. 
Situaeió: en desenvolupament 

• 4.-Conveni de coHaboració amb l'Ajuntament de Quito (Ecuador): Mesura del grau de sostenibilitat deis teixits 
urbans de Quito {Eguadorl. 

El projeete eonsisteix en el redisseny de la Xarxa de transport públie en superficie per al Distriete metropolita de 
Quito. L'objeetiu és I'elaboraeió deis estudis neeessaris per al disseny d'una nova xarxa de Transport, adaptada a la 
eonfiguraeió de noves eél'lules urbanes ( superilles ), i ha de tenir un paper elau en un nou model de mobilitat i de 
ciutal. S'indouen tots els treballs de eamp neeessaris per al ealibratge deis models de simulació. 

Import: 416.516,64 €. 
Situaeió: en proeés de formalització. 

• 5.-Contracte de serveis amb I'empresa LKS: Pla territorial sectorial de Vies Ciclistes i Itineraris Verds en el 
Territori Histórie d'Alaba 

L'objeetiu del Pla Territorial Sectorial de Vies Cielistes i Itineraris Verds del Territori Historie d'Alaba és donar eneaix, 
en el mare de I'ordenaeió del territari de la CAPV i del Territori Historie d'Alava, a la Xarxa Foral de Vi es Cidistes i a la 
Xarxa de Itineraris Verds d'Alaba, englobant en un sol doeument tots dos modes de mobilitat sostenible (marxa i 
ciclista). 

Aquest projeete es realitza en eol'laboració amb LKS. 
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Import: 4.620 €. 
Situació: en desenvolupamen\. 

6.- Projecte europeu ATRIUM MG 5.a (Advanclnq Transport Innovation in Urban Mobility) 

Es tracta d'un projecte europeu en el marc de la convocatoria Horizon 2020, liderat per Malaga i amb la participació d'una 
trentena de ciutats, universitats, empreses i centres d'investigació. També participa un grup de ciutats de la Xina . L'Agéncia 
aporta la seva experiéncia en I'ámbit de la mobilitat, amb la proposta de noves solucions basades en les superilles. 

Import: 424.875,- € en 3 anys €. 
Situació: en procés de formalilzació. 

7.- Desenvolupament del Pla de Prevenció de Residus i implantació de projectes de prevenció-Ajuntament 
d'Arenys de Mar. 

L'Ajuntament d'Arenys de Mar, un cop desenvolupat el sistema de recollida previst, vol fer un pas més enllá i iniciar el cami cap 
a la prevenció de residus d'acord amb una planificació i una estratégia ben definida i eficien\. Cal tenir en compte que la 
recollida Porta a Porta és un bon punt de partida per a I'aplicació de mesures de preven ció, ja que millora el coneixement deis 
residus que es produeixen a les lIars i a les activitats comercials, tant per als propis generadors com per als responsables 
municipals de la gestió de residus. Es per aixó que es vol comen9ar amb I'elaboració del Pla de Prevenció de Residus. 

Import: 62.488,- € 
Situació: en procés de formalilzació. 

8.- Sequiment i millora de la recollida de FORM a Arenys de Mar- Ajuntament d 'Arenys de Mar. 

Continuar el seguiment i el control de I'empresa adjud icataria, aixi com la millora continua del nou servei de recollida selectiva 
deis residus municipal s d'Arenys de Mar. 

• Ampliar la recollida PaP 
• Millorar I'efectivita! de les recollides, tant pel que fa als impactes ambientals com al cost económic 
• Incrementar la quantitat i qualitat de la FORM recollida 

Impar!: 34.585,- € 
Situació: en procés de formalilzació. 

9.- Addenda 3 Conveni marc de coHaboració recollida Porta a Porta - Ajuntament d'Arenys de Mar 

Aquesta addenda concreta la col ·laboració entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona amb 
I'objectiu de continuar e seguiment i el control de ¡'empresa adjudicataria, així com la millora continua del nou servei de 
recollida select iva deis residus municipals d'Arenys de Mar 

Import: 14.585,- € 
Situació: en procés de formalilzació 

10.- Waste4Think (projecte H2020. 2nd stagel 

L'objectiu principal d'aquest projecte será la de potenciar sistemes de Residus Zero mitjan9ant I'establiment d'una metodologia 
de gestió de dad es de gestió de residus en diferents entorns urbans grácies a la validació i la integració d'un conjunt de 
solucions eco-innovadores basades en les necessitats de millora de la gestió de residus (prevenció, recollida, tractament) 
mitjan9ant I'aplicació práctica en un conjunt de pilots demostra!ius a Europa. 
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Import: 436.673.75 € en 3 anys. 
Situació: en procés de formalització 

11.- Encarrec de gestió relativa a les superilles a Barcelona. Aluntament de Barcelona 

Encarrec pendent de definir. 

Impart: 120.000 €. 
Situació: en procés de farmalització. 
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BASES UTILlTZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DES PESES 
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BASES UTILITZADES PER AVALUAR ELS INGRESSOS I LES DES PESES 

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

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

El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, 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 regula la Llei General 
d'Estabilitat Pressupostaria . 

Comparativament amb I'exercici anterior, el pressupost global d'ingressos que presenta l'Agéncia d'Ecologia Urbana de 
Barcelona representa un increment del 1,42%. 
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ESTAT O'INGRESSOS: 

El pressupost d'ingressos preveu els recursos de l'Agencia que es destinaran a cobrir les despeses generades pel compliment 
de la seva activitat. l 'estat provisional s'ha calculat aplicant les directrius económiques de la Gerencia d'Economia, Empresa i 
Ocupació de I'Ajuntament de Barcelona, la direcció de l'Agencia, els valors liquidats lins 30 de setembre d'enguany i les 
perspectives de cada partida a tancament de I'exercici 2015. 

Els ingressos per operacions corrents se siluen en 1.455 milers d'euros, representa el 100% del total d'ingressos, incrementant 
I'import en un 1,42% en relació al pressupost de 2015. 

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

CAPiTOl 3. TAXES I AlTRES INGRESSOS 

En conjunt el capitol 3 correspon als ingressos derivats de la prestació de serveis i altres ingressos, que experimenta una 
variació global respecte I'exercici 2015 d'un ¡ncrement del 4,52 %, i representa el 44,96 % sobre el total d'ingressos previstos 
pe12016. 

Aquests ingressos s6n de caracter variable, per la qual cosa la seva ascil ' lació respecte a I'exercici anterior i dins I'estructura 
del pressupost no manté uns parametres fixos. 

El detall és el següent: 

Partida 364/ Béns produrts en establíment de I'entitat 

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

Partida 399 / Altres ingressos 

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

CAPiTOl 4. TRANSFERÉNCIES CORRENTS 

la variació global del capitol IV su posa una disminució del 0 ,92 % respecte al pressupost de I'exercici anterior i representa el 
55 % sobre el total d'ingressos previstos pe12016. 

S'inclouen en aquesta partida els ingressos per les aportacions de les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona, 
Diputació de Barcelona i Área Metropolitana de Barcelona, aixi com les aportacions en forma de subvenció realitzades per 
l'Administració de I'Estat. També s'inclouen en aquest capitol els ingressos derivats de la participació de l'Agencia en dilerents 
projectes subvencionats per la Comunitat Europea. 

En relació a les aportacions de les entitats consorciades, l' Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l' Area 
Metropolitana de Barcelona s'han estimat seguint les seves indicacions: 

Diputació de Barcelona : 92.160,00, import igual a I'aportació de I'exercici 2015 i que representa el 6,33 % sobre el total 
d'ingressos previstos. 

Ajuntament de Barcelona: 155.101 ,56 import igual a I'aportació de I'exercici 2015 i que representa el 10,66% sobre el total 
d'ingressos previstos. 

Area Metropolitana de Barcelona : 135.000,00, import igual a I'aportació de I'exercici 2015 i que representa el 9,28 % sobre el 
total d'ingressos previstos. 
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CAPiTOl 5. INGRESSOS PATRIMONIAlS 

L'eslimació deis inleressos bancaris s'ha efectuat en base als fluxas de tresoreria estimats en funció als ingressos i despeses 
pressupostades i de la normativa bancaria vigent. 

CAPiTOl 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL 

Aquest capital no s'ha dotat, dones no es preveuen més transferencies de capital par part de les inslitucions consorciades. Les 
inversions es frnancen per la propia Agencia sense necessitat d'aportacions externes. 

ESTAT DE DESPESES: 

El pressupost de despeses per al 2016 manté els mateixos parametres económics que les partides d'ingressos, elaborant-se 
en base als valors liquidats fins 30 de setembre, els valors provisionals a tancament de I'exercici en curs, ¡les perspectives de 
contenció de la despesa corrent, frun de I'actual conjuntura económica i de les directrius marcades per la direcció de l'Agéncia i 
la Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació de I'Ajuntament de Barcelona. 

El pressupost de despesa corrent recull el cost de personal, les des peses de béns i serveis i les transferencies corrents. 
Globalment incrementa el seu import respecte al pressupost de 2015 i es situa en 1.455 milers d'euros. 

Les depeses de personal s'incrementen en un 0,83% respecte I'exercici anterior, en tant que les despeses per compres i 
serveis imputades en el capitol 2 també s'incrementen en un 111 ,28 % respecte al pressupost de I'exercici 2015. 

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

CAPiTOl 1. DESPESES DE PERSONAL 

La previsió de despeses de personal per a I'exercici 2016 ascendeix a 1.078 milers d'euros, incrementant el cost respecte al 
pressupost de 2015 en un percentatge del 0,83 % i representa el 74,05 % sobre el total de les des peses previstes per I'exercici 
2016. 

Aquesta plantilla cobreix deficitariament les necessitats de l'Agéncia pel següent exercici pressupostari 2016. 

El capitol I de despeses de personal s'ajusta a les instruccions que determina la Llei de Pressupostos Generals de I'Estat per a 
I'any 2016 per a les retribucions de personal de I'administració pública , que implica un increment del 1% en relació al 
pressupost anterior. 

S'ha tingut en compte la previsió de la recuperació del 49,73% de la paga de desembre de 2012. 

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

Variacions de personal 

2016 2015 Variació 

Direcció 1 1 

Cap de Planificació i Planificació Funcionari 1 1 

Cap de projectes P. laboral O 1 -1 

Responsable CCMRR P. laboral 1 1 
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Responsable A. Juridica 

Responsable A. Económica 

Responsable A. Informática 

Secretaria de Direcció 

Coordínadors técnics 

TS Enginyeria CPP 

TS Enginyeria Industrial 

C. Ambientals 

Arquitectura 

Geografia 

Técnics superiors 

TS Ciéncies Ambiental 

Enginyer de Montes 

TS Geografia 

TS Fisica 

Técnics Mitjos 

Enginyeria 

Auxiliar Técnic 

Arquitectura 

Personal laboral en Obra i Servei 

TS en Gestió 

TM Informática 

P. Laboral 

P. Laboral 

P .Laboral 

P. Laboral 

Mobilitat P. Laboral 

Energia P. Laboral 

P. Laboral 

P. Laboral 

P. Laboral 

P. Laboral 

P. Laboral 

P. Laboral 

P. Laboral 

P. Laboral 

P. Laboral 

Laboral temporal 

Laboral temporal 

Valoració de les variacions en el Capital 

2016 2015 

Total funcionaris 59.579,48 56.7 11 ,16 
Total personal laboral fix i 
directiu 723.944,37 758.136,59 

Personal laboral temporal 49.957,89 O 

Totals 833.481,74 814.847,75 

SeQuretat Social 243.029,95 252.784,22 

Pamem 1.079,57 1.079,57 

Formació de personal O O 

Pressupost 2016 

1 1 

1 1 

O 1 -1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

4 5 -1 

O 1 -1 

3 3 

1 1 

1 1 

1 O 1 

1 O 1 

22 24 -2 

Variació PercentatQe 

2.868,32 5 ,06% 

-34.192,22 -4,51% 

49.957,89 100,00% 

18.633,99 2,29% 

-9.754,27 -3 ,86% 

O 0,00% 

O 0,00% 
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Totals 

Total des peses Capitoll 

CAP[TOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 

244.109,52 253.863,79 -9.754,27 -3,84% 

1.077.591,26 1.068.711,54 8.879,72 0,83% 

Aquest capital presenta un increment general percentual del 111,28 % sobre el pressupost de I'exercici 2015, representant el 
23.07 % sobre el total de les des peses previstes per I'exercici 2016. 

En les partides de despesa corrent, s'ha disminurt la previsió estimada. 

El detall és el segOen!: 

• Despeses de funcionament i consum 

Les partid es que integren aquest concepte són les segOenls: 

Partida 20 Arrendamenls i canons 

Arrendaments d'edificis 
Arrendament d'equips per a processos d'informació 

Partida 21 - Reparació, manteniment i conservacló immobílilzat 

Reparació d'edificis i altres construccions 
Reparació equips per a processos d'informació 

Partida 22 - Material, subministraments i altres 

Material d'oficina no inventariable 
Llibres i altres publicacions 
Malerial d'informatica no inventariable 
Subministraments 
Comunicacions 
Transports 
Primes d'assegurances 
Altres despeses diverses 

Treballs d'altres empreses 

Partida 23 - Indemnilzacions per raó del servei. 

Locomoci6 
Dietes 
Altres indemnitzacions 
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Partida 24 - Despeses de publicacions 

Despeses d'edició i distribució de pubticacions 

CAPITOl 3. DES PESES FINANCERES 

Aquest capitol recullles despeses financeres derivades de les transferéncies rebudes i emeses a I'exterior. 

CAPITOl 4. TRANSFERÉNCIES CORRENTS 

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

En I'exereici 2016, s'ha fet dotació pressupostaria, atés I'interés de diverses universitats técniques en col 'laborar amb l'Agéncia 
per a les practiques deis estudiants de Master, la qual cosa implica la remuneració en format beca deis estudiants. 

CAPITOl 6. INVERSIONS REAlS 

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

El detall és el següen!: 

• Partida 623 - Maquinária. InstaHaclons i ulillalge. 

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

• Partida 625 - Mobiliari 

Aquesta partida identifica les adquisieions previstes en immobilitzat material. Respecte al mobiliari, no es preveu realitzar cap 
inversió. 

• Partida 626 - Equips per a processos d'informació 

En aquesta partida s'identifica I'adquisició d'equips per a processos d'informació. l es previsions de I'exercici 2016 és superior a 
I'exerciei anterior atés la obsolescéncia deis equips. Representa un 1,03 % sobre el total del pressupost de despeses de 
l' exercici . 

• Partida 641 - Despeses en aplicacions informatlques 

Aquesta partida assumeix I'adquisició d'immobilitzat immaterial, especialment software especialitzat per a la realització de 
projectes concrets. Atés el tipus de projecte que realitza l'Agéncia , és de dificil quantificació el grau d'inversió en aquesta 
partida, peró tot i així s'ha fel una aproximació a les necessitats reals actuals en funció deis convenís i contractes signats per a 
ser desenvolupats en I'exercici 2016, s'augmenta un 4%. Representa un 0,69 % sobre el total del pressupost de despeses de 
I'exercici. 

• Partida 650 - Despeses en inversions gestionades per a altres ens 

No hi ha moviments ni previsió en aquesta partida per I'exercici 2016. 
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ESTAT D'INGRESSOS 2016 

Capitol Partida Concepte Import en € Distribució % 

364 Bens produns en eslablimenl de I'entitat 652.794,64 44,86% 
36482 Vendes de serveis 652.794,64 44,86% 

399 Altres ingressos diversos 1.500.00 0,23% 

Total Capitol 3 TAXESIALTRESINGRESSOS 654.294,641 44,96%' 

420 Altres transferéncies de I'Estat 30 .000,00 2,06% 
450 Altres transferéncies de CCAA 0,00 0,00% 
461 Subvencions de Diputacions 92.160,00 6,33% 
462 Subvencions d'Ajuntaments 155.101 ,56 1 10,66% 
464 Subvencions d'Arees Metropolitanes 135.000,00 9,28% 
467 Subvencions de consorcis 0,00 0,00% 
480 Altres transferéncies inst.sense ánim lucre 0,00 0,00% 
497 Transf. corrents de la Comunitat Europea 388.663,14 26,71%1 

Total Capitol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 800.924,70 55,04%, 

520 Interessos dipósits 50 0,03% 

Total Capitol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 50 0,03% 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 1.455.269,34 ) 100,00%1 

720 Transferéncies de capital de l'Estat O 0,00% 
750 Transferéncies de capital de CCAA O 0,00%1 
761 Transferéncies de capital de Diputacions O 0,00% 
762 Transferéncies de capital d'Ajuntaments O 0,00%, 

Transferéncies de capital d'Arees 
764 metropolitanes O 0,00% 

Total Capitol 7 OPERACIONS DE CAPITAL O 0,00% 

ITOTAL ESTAT D'INGRESSOS 2016 1.455.269,34 100,00%1 
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ESTAT DE DESPESES 2016 

Capltol Partida Concepte 

Tota l Capltol 1 

Total Capltol 2 

Total Capitol 3 

T ota I Ca pitol 4 

Pressupost 2016 

101 
120 
121 
130 
131 
160 
162 

202 
203 
204 
205 
206 
212 
216 
220 
222 
223 
224 
226 
227 
230 
231 
233 
240 

358 
359 

452 
481 

Retribucions basiques personal directiu 
Retribucions basiques funcionaris A 1 
Retribucions complementaries runcionaris A 1 
Retribucions basiques personal laboral fix 
Retribucions basiques personal laboral temporal 
Quotes sacials 
Despeses sacials personal - Formació 

DES PESES DE PERSONAL 

Arrendament d'edificis 
Arrendament de maquinaria, instal' lacions i utillatge 
Arrendament material de transport 
Arrendament de mobiliari i efectes 
Arrendament equips processos informo 
Manteniment edificis 
Manteniment equips d'infonnaci6 
Material d'oficina no in-...entariable 
Comunicacions 
Transports 
Primes d'assegurances 
Despeses di-...erses 
Treballs d'altres empreses 
Dietes 
Locomoció 
Al tres indemnitzacions 
Despeses d'edici6 i distribuci6 

DES PESES EN BÉNS I SERVEIS 

Interessos d'arrendament financer 
Altres des peses financeres 

DESPESES FINANCERES 

Transferéncies a fundacions CCAA 
Beques i ajuts estudis investigaci6 

TRANSFERÉNCIES CORRENTS 

TOTAL DESPESES CORRENTS 

Import en euros 

98.794,20 
17.033,54 
42.545,94 

625.150,17 
49.957,89 

244.109,52 
0,00 

1.077.591,26 

70.172,07 
O 
O 
O 

4.500,00 ' 
1.000,00 
1.000,00 

16.300,00 
6.500,00 

0,00 
3.100,00 

18.006,01 , 
185.100,00 

10.000,00 
20.000,00 

O 
O, 

335.678,08 

0,00 
2.000,00 

2.000,00 

o 
15.000,00 

15.000,00 

1.430.269,34 

Distribució percentual 

22 

6,79% 
1,17% 
2,92% 

42,96% 
0,00% 

16,77% 
0,00% 
0,00% 

74,05% 

4,82% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,31% 
0,07% 
0,07% 
1,12% 
0,45% 
0,00% 
0,21% 
1,24% 

12,72% 
0,69% 
1,37% 
0,00% 
0,00% 

23,07% 

0,00% 
0,14% 

0,14% 

0,00% 
1,03% 

1,03% 

98,28% 
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623 Inversions en maquinaria i utillatge 
625 Inwrs ions en mobiliari 
626 Inversions en equips d'informació 
641 Aplicacions informátiques 
650 Inversions gestionades per a altres ens 

Total Capltol 6 INVERSIONS 

TOTAL ESTAT DE DESPESES 2016 

Pressuposf 201 6 

0,00 0,00% 
O 0,00% 

15.000,00 1,03% 
10.000,00 0,69% 

0,00% 

25.000,00 1,72% 

1.455.269,34 100,00'/~ 
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ANNEX O'INVERSIONS PRESSUPOST 2016 

626.00 Inversió nova en equips per a processos d'informaci6 
* Adquisició noves unitats informatiques. 

641 .00 Adquisici6 de software 

15.000,00 

15.000,00 

30.000,00 € 

Atés el tipus de projecles que realitza l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona, és de dificil quantificació el grau d'inversió en 
les partid es 626 a 641, peró tot i aixi s'ha fet una aproximaci6 a les necessitats reals actuals en funció deis convenis i 
contractes signats que es desenvoluparan durant I'exercici 2016. Les noves necessitats que es produeixin per raó de la 
signatura de nous convenis o contractes, es financaran amb els ingressos que aquests generin . 
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PREVISIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA 2016 

La plantilla prevista per a 

I'exercici 2015 és de 24 persones 

Any 2015 

24 

DETALL PER TIPUS DE CONTRACTE 

Personal funcionari 

Personal laboral fix i directiu 

Personal laboral eventual 

TOTAL 

Previo! 2015 

21 

2 

24 

Previo! 2016 

22 

Previs! 2016 

19 

2 

22 

DETALL DES PESES DE PERSONAL PREVlSTES 2016 

Relribució personal funcionari 
Retribució personal laboral fix i directiu 
Relribuci6 personal laboral temporal 
Aportacions Seguretat Social 
PAMEM 
Despeses socials - Formació 

ITOT AL CAPITOL 1 

Pressupost 2016 

Import en euros 

59.579,48 
723.944,37 
49.957,89 

243.029,95 
1.079,57 

0,00 

1.077.591,26 

Distribució percentual 

27 

5,53% 
67,18% 

4,64% 
22,55% 
0,10% 
0,00% 
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Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona 

Informe de la liquidació del pre •• upos! de 
I'exercici 2014 

l. Normativa d'aplicació 
2. Modtticacions de pressupost 
3. Estat d'execuci6 del Pressupost 
4. Resultat pressupostari 

INTERVENCIÓ 

5. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostAria 

6. Romanent de tresoreria 
7. Romanents de eréctit 

1. NORMATJVAD'APLICACIÓ 

Es troba recollida en els segUent!! textos legals i reglamentaris: 

Llei 711985, de 2 d'abl'il, reguladora de les Bases de Regim Local, amb les modificacions 
introdurdes per la Llei 2712013 de 27 de desembre, de racionaUtzaci6 i sostenibilitat de 
l' Adminislració Local. 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de R~gim Jurldic de les Administracions Públiques i 
procediment administratiu comú (disposició addicional vigc)sima). 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (slticle 191). 

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

Instrucci6 deL Model Normal de Comptabllitat Local (ICAL-2004), aprovada per Ordre 
EHA/404L12004 de 23 de noverubre (Regles 78 a 86). 

L1ei Organice 212012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostal'ia i sostenibilitat financera, 
amb les modificacions jntroduides per la Llei OrgllnÍca 9/2013 de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic. 

Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei d'estabilitat pl'essupostAria, en la seva aplicació a les eulitats 
locals. 

L'article 17 i) deIs eslatuts del Consorci disposa que )'aprovació de la liquidació del pressupost 
cOfl'espon al President, donant-ne compte al Consell de Govem. 

InfO"""liquid.d6 E>.ooIo¡j llOl4.doa 
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2, MODlFICACIONS DE PRESSUPOST 

INTERVENCIÓ 

DUl'ant l'any 2014 l'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona ha realitzat les segUents 
modificacions del pressupost: 

01/01/14 PressuDOst inicial 1.639.955 87 
IncoCDoracions de romanents 61.52589 
Transferencies de crMit {baixes ·49.80000 
Transferencles de cr~dit (altes -149.80000 

31/12114 PrCSSUDost final 1.701.481 76 

Segans s'establei. en els alticles 40.2 i 47.3 del RD 500/1990, la !l'amilació deis «pedienls de 
transfel'encies de credit i incorporaci6 de rOm81lents de elidits s'haufan de regular en les bases 
d'execució del pressupost. 

D'8cord amb el que es regula a la base d'execuci6 cinquena del pressupost del Consorcio la 
generaci6 de crMít ha estat aprovada pel director de l' Agencia, donant-ne compte al Consell de 
Govern. 

3. EsTAT D'EXECUCIÓ DEL PRllSSUPOST 

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el segUent: 

Opcmdon. correnl. 
3. Taxes I a. ingressm 
4. Ttan,r. ce,":nl' 
5. Ing. patrlmonlals 

Optl"ltdons de cllpllal 
7. Trensf. de capital 
8. Aetiuf financers 

Opuaclons correnh 
1. Despeses de personal 
l. Despcscs Mns I scrvcis 
3. Dc.spescs financeres 
4. Trwr. concnts 

Opcraclons de CIIpilRI 
6. lnversions leals 
8. Actlus I'inancers 

·PrevJsi6 . I'rtvlrló :% 
InlclRl (J) .,."definltlva (2) U1 

647.408.26 
991.946,60 

601,01 

647.408,26 
991.946,60 

601,01 

61.525,89 

100,0 
100,0 
100,0 

DreCl .. o/c 
IIquldQh (3) ... jñ 

630.619,01 
933.285,38 

4.523,19 

97.4 
94.1 

>100 

tl'Mita . Crtdlt. % Obllgadoll! : % 
Inicial. (l) de.flnlflu. (2) lfl Rcconcgudu (3) 3/2 

1.097.682,81 
453.156,31 

3.272,47 
12,02 

1.097.682,81 
564.482,20 

3.272.,47 
12,02 

100,0 
124,6 
100,0 
100,0 

85.832.26 36.032,26 42,0 

1.037.969.44 
421.705,11 

1.490,93 
0,00 

29.519,97 

94.6 
74.7 
45,6 

0,0 

81,9 

RUllptllt ... ,% 'pendeml : .. '.'.% .: 
Ifquld (4) . 4/3 . c:obrament ($k5/J .. 

291.146,61 46,2 
443.685,38 47,5 

4.5 17,90 99,9 

319.472.,40 53,8 
489.600,00 52,5 

5,29 0,1 

Pagamenlw .% ·rcndent · ·· '.% 
IIquldl (4) 4/3 pagarncnt (5) .. -5/3 ' 

1.037.882.10 
412.973,94 

1.446,36 
0,00 

100,0 

97.' 
97,0 
0,0 

18.036,80 61,1 

87,34 0,0 
8.731.17 2.1 

44.57 3,0 
0,00 0,0 

lIA83,I7 38,9 

·"T()TALDJ.8PESES 1.639.955,87 1.701.481,16 103,8 1.490,685,45 81,6 1,410,339,20 98,6 ·20.346,25 1,1 
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INTERVENCIÓ 

• En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat dl'ets per sobre del 92% respecte de les 
previsions defmitives. Aquest percentatge és molt superior al de ¡'any 2013, que va ser de 
prop del 67%. 

• El niveH de recaptació s'ha situat en el 47% deIs drets reconeguts en l'exercici, el que 
representa una disminució de gairebé el 13% respecte a ¡'exercici anterior. Resten pendent 
de cobrament 829,077,69 €, corresponent a sel'veis realilzats o a subvencions justificades. 

• Pel que fa al pl'essupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 87,6% del credits 
definitius. Aquest percentatge és una mica superior al de l'exercici 2013, que va ser del 
86,3%. 

• El nivell de pagament es situa en el 98,6% de les obligacions reconegudes, i resta pendent 
de pagament l'impOlt de 20.346,25 €, basicament deis capftols 2 i 6 de l'estat de despeses. 

3.1 ESTAT n'INGRESSOS 

L'Estatd'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agencia a 31 de desembre de 2014, és el 
segUent: 

'n~TSLIQUIDATS 2014 % 2013 % Dlferbcilt % 
3. Taxes i a!lre$ ingressos 630.619,01 40,2 442.017,38 38,6 188.601 .63 42,7 
4. TJlI.lUf. eocrcnts 933.285,38 59,5 683.720,09 59,7 249.565.29 36,5 
5. Ingressos patrimonial! 4523,19 0.3 18.708.24 1,6 -14.185,05 -75.8 

TOTAL INGRESSOS I.S68.417,!8 100,0 1.1440445,71 100,0 423.981,87 37,0 

BIs ingressos de venda de serveis (capltol 3), es poden distribuir de la forma segUent: 

n.u> "Entil,' % 
i les seves empre,,, 16.53% 

,cal, 34.53% 
8.432.: 41 
3.32' 

¡ Lv. nda ; 2.80< ',44%1 
TOI.I 100. ,00%1 

Respecte a les prestacions de sel'veis en l'egim de lliure competencia s'haurll de tenir en compte 
els requerilllents previstos a I'article 243 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'sbril, pel qual 
s '8prova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, i en conseqUencia 
caldria tramitar ¡'expedient previst en 1'811. 243.1 del TRLMRLC, en el qual s'acrediti la 
conveniencia i l'opOl1unitat de la iniciativa pÍlblica. 

La realització de prestacions de serveis en regim de lHure concurrcnciajuntament amb activitats 
subvencionades per les entitats consorciades, pot entrar en conh'adicció amb el respecte al 
principi de lliure competencia, al respecte cal tenil' en compte el pl'evist a I'article 138 del 
Dccl'et 179/1995, de 13 de juny, pet qual s'aprova el Regtament d'obres, activitats i servejs deis 
ens locaIs, segons el qual "les entitatsjuddiques que, si s'escau, es cOllstitueixin per a I'exercici 
d' activitats económiques s'han de sotmetre a les mateixes regles i condicions que les aUres 
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INTERVENCIÓ 

empreses concurrents en el mercat, no poden percebre cap tipus d'ajudes que suposin 
avantatges económics graturtsll

, 

Les transferencies corrents l'ebudes per l' Agencia es poden disb'ibuil' de la forma segUent: 

EnlUat DI'ets liquldat. % 
Ajllutnment de Barcelona (ap. ordin¡\ri¡¡) 155.101,56 16.62% 
Diputnció de Barcelona ap. ordint\ria) 92,160,00 9,87% 

rCll MetropolitanR de Barcelona 135,000,00 14,47% 
Comunitats AulOnomes 100,000,00 10,71% 
AdministTaci6 de ,'Estat 32,748,00 3,51% 
Comlssló Europea 418.275,82 44,82% 

Total 933,185.38 100,00% 

S'observa que la majar part de l'activitat del Consorci no es destina a les entitats consol'ciades, i 
per tant s'hauria de tenir en compte l'ínforme de la Direcci6 de Sel'veis Jurldics de )' Ajuntament 
de Barcelona de data 9 de desembre de 2009, 011 s'indiquen les condicions que ha de complir el 
Consorci per a ser considel'at mi~8 propi de les administracions que l'integren. 

3.2 ESTAT DE DESPESES 

L 'Bstat de des peses de la liquidaci6 del pressupost de ('Agencia a 31 de desembre de 2014 és el 
segilent: 

DiferencIa 

1. De,o¡pcses b¿1t! i serveis 411.705,11 28,3 341.087,59 23,2 80.617,52 23.6 
3. Desposes finBllccrCl;: 1.490,93 0,1 987,10 0,1 503,83 51,0 

-l. 'n:ens( carrenu 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
6. lnvenions reala 29.519,97 2,0 25.356,06 1,'1 4.163,91 16,4 

TOTAL DESPESES 1.490.685,45 100,0 1.4'10.341,70 100.0 20.343,75 1,4 

• Les despeses de personal de l' Agencia s'han vist disminuYdes en prop del 6% degut a les 
baixes produYdes durant l'any 2014 que, en compliment de 1'article 21.1 de]a Lleí 22/2013 
de 23 de desemhl'e, de pl'essupostos genel'als de ¡'Estat per a ('auy 2014, no s'han reposat. 

• La compra de bens i serveis es distribueix de la forma segUent: 

Dc"PCJ8 Obll¡ftcfonl % 
Lloguers 71.118,14 1686% 
Rcparacions, manteniment J oonservaci6 26288 006% 
Material d'oflcina i informAlica 7.68761 1 82% 
Comunicaciolls 8,397,57 199% 
Trcballs cxtCrI1S 267.09342 6334% 
Dietes. looomoció i fonnació persollal 39.92537 947% 
Reunions 1 confel'enci~ 10.44264 248% 
NeteJa edificis 10.68082 2,53% 
Altres des peses 6,096,66 145% 

Total 421.705,11 100,00% 
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Es pot comprovar que la partida més important és la de treballs realitzats per empreses 
externes, dios de la qua1, la major part correspon a estudis i treballs tecnics encarregats a 
empreses de consultada per a la realització de projectes que no es poden efectuar 8mb el 
personal propi de l' Agencia. 

4 . RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Aquest estat ens informa del supen\vit o deficit de finan'trunent, és a dir, la capacitat o necessitat 
de finan9ament de l'ens generada per les opel'8.cions pressupostaries de ¡'exercici. 

(cap. 8 i 9) 

• En comparaci6 a l'exercici anterior s'obserya un fort ¡ncrement de més del 37% deis 
ingl'essos no fmancers, meotre que les obligacions no flnancel'es han augmentat en poc més 
de 1'1%, i en conseqü~ncia el resultat de les operaoions no fmanceres ha passat de ser 
negatiu l'any 2013 a positiu en 77.742,13 €. 

• El resultat pressupastari ajustat és negatiu per un impOlt de ~170.9S9.98 €. 

• L'area Economico·Fjnancera de I'Agencia ha ap0l1at les ftrxes deIs pl'ojectes amb 
finan~ament afectat d'acord amb el madel que figura en la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (IMNCL), aprovada per l'ordre EHA/4041f2004 de 23 de novembre. En 
aquestes fitxes es l'eculI la informació indicada en la regla 48.3 de I'esmentada Instl'Ucció. 

S. AVALUACIÓ DEL COMPLlMEN'l' DE L'ODJECTlU D'ESTABJLlTAT PRESSUPOSTÁRTA 

L'alticle 16.2 del RO 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostAria, en la seva aplicació a les entitats locals, 
estableix que: "la Intervención looal elevat'á al Pleno un informe sobre el cwnplimiento del 
objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los at1fculos 
168.4, 177.2 Y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su 
liquidación". 
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INTERVENCIÓ 

L'artlcle 3 de la Llei OrgAnica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostal'ia i sostenibilitat 
financera, estableix que: "l. La elaboraci6n, aprobaci6n y ejecución de los Presupuestos y 
demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sly'etos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de esta Ley se l'ealizm'á en un marco de estabilidad presupuestaria, 
coherente con la normativa europea, 
2. Se entenderá po" estabilidad presupuestaria de las Administraciones Plíblícas la situación de 
equilibrio o de superávit estructural", 

La instrumentació del principi d' estabilitat pressupostaria es realitza a l'article L1 de la mateixa 
norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit esh'uclllral se aplicará la 
melod%gla utilizada por la Comlsi6n Europea en el marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria". 

La capacitat de finan~ament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la 
düer~ncia entre els ingressos i les despeses no financel'es (capitols 1 a 7 del pl'essupost deIs 
consoreis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de eonveltil' les magnituds 
pressupostnries als termes previstos en el SECo 

Saldo de les operacions no financeres: 

Ajustaments: 

Drets reconeguls (Caps. 1 a 7) 
Obligacions reconegudes (Caps, l a 7) 

Saldo d'operftctons no llUftDCeres 

1.568.427,58 
1.490.685,45 

77.742,13 

Per determinar els ajustaments a l'ealitzar sobre els impol1s pl'cssupostaris, s 'ha tingut en compte 
el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales". 
elaborat per la Intervenció General de l' Administració de l'Estat. 

En el cas del Consorci Agi:ncia d'Ecologia Urbana de Barcelona, l'únic ajustament a reaUtzar és 
el corresponent a l'aplicació del critel'i de caixa en els ingl'essos del capital 3 de I'estat 
d'ingressos del pressupost del Consorcio D'acord amb aquest crlterl s'ha de fer I'ajustmnent 
segtlent: 

Drets pendent de cobrament, caprtol3, pressupost corrent 
Cobraments del capftol 3 de pressupostos tancats 

Ajust a realitzar 

-339.472,40 
366.545,09 
27.072,69 

Determinació de la capacitat o necessitat de financament del Consorci: 

S'obté aplicant al saldo de les operacions no financeres els ajustaments obtinguts d'acord amb el 
manuru de la rOAE, En el present cas és el segilent: 

Saldo de les opel'acions no financeres 
Total ajustaments d'acord manual IGAE 

Capacitat de finan~ament 

Informo llqu!dlCi6 i!a>Io¡iR 20 1~.do"" 

77.742,13 
27.072,69 

104.814,82 
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Pel que fa al compliment de la regla de despesa i dellfmit de la despesa no fmancera previstos 
als artieles 12 i 30 de la Llei Ol'ganica 2/2012, d'estabititat pressupostaria i sostenibilitat 
finanCel'8 secan objecte d'analisi a )'informe de la Intervenció General de PAjuntament de 
Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la cOl'pornció. on es 
presentan' en termes consolidats d'acord 8mb els criteris SECo 

6. ROMANENT DE TRESORERIA 

El romanent de tresorerin és un estat que detecta la liquidesa financcm de 1'entitat, 8mb una 
transcend~ncia financera ilegal. 

ROMANENT DE TRESORERIA 1014 2013 

(+) FOnl lfqllldJ 546.688,26 1.086,073,89 

(+) Drelr pendent. de CObl"llmtDt 931.439,15 534.018.11 
(+) del Fressupost correnl 829.077,69 459.467,92 
(+) deis Pressupostos tancats 80.731,35 8.738,83 
(+) d'operocloDs no pre3!upostAties 22.630,11 65.811,36 
(-) ¡ng. realltzats pendents d'aplicació definlliva 0,00 0,00 

(-) Crediton pendenl! de pai"ment 91.749.63 300.418,76 
(+) del Ptessupost cortent 20.346,25 16.290,44 
(+) deis PressuposlOS tancats 0,00 0,00 
(+) d'operacions no pressupostAries 71.403,38 284.128,32 
H pago realllzata pendenta d'apllcaci6 definitiva 

(=) RomAnent de TrellOl'erlR 1.387,371,78 1.319.673,24 

(-) Saldos de dubtós cobrament 10.573,98 10.573,98 
(-) Rom. de Tresoreria afectat despcses finan~amCllt afectat 406.120,57 151.265.67 

("") ROMANENT DE 1'RESOREIUA PER A DESP. GENERALS '70.683,23 I.IS7.833.S9 

D'acord amb la Llel org!\nica 212012 de 27 d'abl'il, d'estabilitat pressupostdria i sostenibilitat 
financera, el destl del romanent de tresoreria vindra condicionat per l'import de la capacitat de 
finan9ament del conjunt de les entitats que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes 
del compliment del principi d'estabilitat pressupostAl'Ía, per tant aquesta Intervenci6 considera 
que no es pot utilitzar el l'Omanent de tresoreria per a despeses generals sense que previament 
s'hagi determinat la capacitat financera de tot el gmp municipal ¡Porgan competent de 
l' Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. 

El ROlnanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a fmanyar els romanents de 
credit afectats, els quals s'han d'incorporar obUgatbriament al pressupost del 2014 (art. 182,3 
del TRLRHL). En aquest sentit, s'hauria de p0l1ar el seguiment i control comptable de les 
despeses amb finan9ament afectat previst a la regla 48 de la Instrucci6 del Model Normal de 
Comptabilitat Local (IMNCL) aprovada per ordl'e EHA/404112004, de 23 de novembl'e. 

L 'excés de finnny8tnent s'ha produl't en els proJectes següents: 
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Pro.iedes 
Projecte europeu SCOW recollida selectiva residus 
Servei de recollida residus del municipi de Mata1'6 
Transfol'maci6 espai públic i mobilitat ciutat de Quito 
Pla de mobilitat i espai póblic ciutat de C6rdova 
Pla de gestió de residus de la clutat de C6rdova 
Planejament urbanrstlc ciutat de MOSCOD 

Estrategles de medi ambient UI'bIl de la Junta d'Andalusia 
Control i se2uiment recollida residus Arenvs de Mar 
Difusi6 del pla de mobilitat urbana de Barcelona 
Pla de millores qualitat de l'aire de Ten'855a 
Mobiliari i egpai públic slIperllles distriete de Sant Marll 

Excés de finam:amcnt 

7. ROMANENTS DE CRÉDlT 

INTERVENCIÓ 

Impo.'! 
183.972,58 
16.09665 
52.33907 
12.31555 
53.74023 
12.53009 
45.00520 
12,62697 
7.69349 
6.459 51 
3.341 24 

406,12057 

Bis romanents de Cl'edit de I'exercici que es liquida 56n els saldos dels cl'edits deflnitius no 
afectats al compliment d'obllgacions reconegudes que, en el cas de l'Ag~nci8, sumen un import 
de 210.796,31 € . 

Bis compasen: 

B1s saldos de disposicions 
Els saldos d'autoritzacions 
Els saldos de erMil 

Total 

89.811,95 euros 
17,809,86 euros 

103.174·50 euros 
210.796,31 euros 

Bis saldos de les disposicions s6n els romallents de crMit compl'Omesos per impOlt de 89.811,95 
euros. 

BIs saldos de les autoritzacions i els saldos de credit 56n eIs romanents de crMit no 
compromesos, per un import de 120.984,36 euros. 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

Exercici Comptable: 2014 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST O'EXERCICI CORRENT 

Uquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capitols: eapitol) 

DII:~ DI: J>D$CII(IU,. 1.OWA82,81 O." l.ow.682,81 1.03tl.1n.34 , D&SPMUI ~ .!:JI zbis l SIlJl~S. 463.166,31 '1'.32IU9 "''''''''' 505.073,.c5 , DESPESiC5 PIlWIfCDE$. 3=.<7 . ., un., 1.6C2.30 
TJWII$!'UIIll:C1tS cou:r:zns. "" O." "" O." 

• llIIVDSl:c.s 1tDLS. .. .,..,. -49.800,00 "'''''''' 36..1144.31 
TOTAL , . ......., ".szs,89 1.101A81,7I ,..."..,.., 

Baroelona, Zl de febrer de 2015 

/ 

1.0$".969.44 1.037'.1182.10 "." Q1.7tlS,11 412.973.94 8.731,17 
1.4$0,93 1. ..... ... ., 

0.00 0.00 0.00 

29.519,97 18.03&.80 11.483.17 

"""""" 1A7D..ll!I,20 ,.."'''' 

511.713,37 
142.777,Cl5I 

1.781,54 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

Exetcici Comptab!e: 2014 

, , 
T.......,.. p~ pc.bll .. ~ i a.lU'C," ~uo". 

Traoat~e. CCI=-~ •. 
u:ern_ po.~. 
l\¡;t..i".f~. 

BarceJona, 27 de febrer de 2015 

Salvador 
Director 

SITUACIÓ O'INGRESSOS, PRESSUPOST O'EXERCICI CORRENT 

Uquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capitol) 

"'''''"'' 0.00 "'A08.>I .,..,." '00 "" 630.619,01 ... _ .. 
0.00 m.M.~ .,,,,.,,, ,00 0,00 i332a5,3B 

."-,, "" ,,"," 4.523,111 '00 "" • .523,111 
,00 "-""" S1.S'lS.851 0.00 ,00 0.00 0.00 

lO .... 1.639-'66,.87 C1.W,lS UOlM1." , ........... .... ,00 ,"""" ... 

As~bert 
p~r/ 

2t1.~61 331l.472,040 _" ... ..,.00 
&.517,90 ..,. 

0.00 0,00 

"' ...... = ... 

.16.189,25 ..... , ... 
,.",,, 

..,=" 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

Exercici Comptable: 2014 

RESUL TAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014 

a. Operacions corrents 1.0568.427,58 1..461 .165,48 

b.. AItres operacions no financeres 0,00 29..519,97 

1. Total operacions no financores (a+b) 1.568.427,58 1A$O.685,45 

2. Actius financers 0,00 0,00 

3. Passlus finaneers 0,00 O,DO 

RESULTAT PRESSUPOST ARI DE L'EXERCICI 1,568.427,58 1,490,685,45 

AJUSTOS: 

4. Cridits gastats financiats amb romanent de tresorerta per a despeses grals.. 

5. Desvlacions de finan~ent negatiu ele ('exercici 

6. Desvlacions de finan~ positiu de rexercici 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

Barcelona, 27 de febrer de 2015 

(/ 

0,00 

216.805,36 

465.507,47 

107.262,10 

-29.519,97 

77.742,13 

0,00 

0,00 

77,742,13 

-170,959,98 
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AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

Exercici Comptable : 2014 

1. (+) Fons líqulds 

2. (+) Drets pendents de cobrament 

(+) del Pressupost tonent 

(+) de Pressupostos tancats 

(.) d'opetaeions no pressupostartes 

(-) cobraments reaJit2ats pendents d'apllcació definitiva 

3. (-) Obrigadons penclents de pagament 

(+) del Prvssupost corrent 

(+) d"opetaCions no pressupostiries 

(-) pagaments reaIitzats pendents d'aplIcacló definitiva 

L Romanent de tN:$oreria total (1 + 2 - 3) 

Il Saldos de dubtós cobrament 

IIL Exais de ~ afedat 

IV. Romanent de tresoreria: per a despeses generals (1- JI - nI) 

Barcelona, 27 de febrer de 2015 

Director 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014 

546.688,26 

932.439,15 

829.077,69 459.467,92 

80..731,35 8.738,83 

22.630,11 65.811 ,36 

0,00 0,00 

91.749,63 

20.346,25 16.290,44 

0,00 0,00 

71.403,38 284..128,32 

0,00 0,00 

1.387.377,78 

10.573,98 

406.120,57 

971),683,23 

'*f Presi 1 
Joaqui~PJ# 

cft 

1.086.073,89 

534.018,1 1 

300,418,76 

1.319.813,24 

10..573,98 

151.265,67 

1.157.833.59 
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AGENCIA LOCAL O'ECOLOGIA URBANA 

Exercici Comptable: 2015 

SITUACIÓ OE OESPESES, PRESSUPOST O'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2015 lins 30/09/2015 

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

cRalrrs PRE$$UPOSTARlS 

,,~ ".. "". Sp. O •• ~rlpd6 ...... , ModWk:acI_ """"~ -- 0tIIIp:1o .. ......... ~ 
t ompro_ ... 

__ o 

"-
10100 '" " 01 Rl:'nUBUCIOfn WI~ n:R!I~ Ptll.Ct"TIV 94.491.48 0.00 9,U91.48 67.493,110 61..'93.90 8'-'93.90 

" ~ 400 _Hn i pu.-J. 41%...uu. !MAl '" 0.00 M A91¡&6 $7.$.911 STA9!,90 " ...... 
""" '" " 0 1 SOUS DQ. GRIIP 11.1 rtJNC:ION7JtIS 15.150.90 0.00 15.150.110 10.9211.91 10'i2I1,!Jl 10.928,91 

"00' '" " 01 TlUENI'Il' 5.170.62 0.00 5.170.152 ).881.15 3.881.15 3.881,15 

12100 '" " 01 CCHPLDtt !fT CE OESTIJaCIO gn4.80 0.00 9.714 .80 698:2.00 6982.00 6982.00 

12101 '" " 01 CCMPI.1l'IE1fT !"IX:UIC 1 DE Rf:3PONSAlIII.lTAT 22.808.14 0.00 22.80S ,1 4 1,.m,10 18.290.10 16.290.10 

12103 '" " 01 ALTRE5 CctlPLDlEN'tlI 3.808,10 0.00 3.808.70 2,720,50 2.na.50 2.120.50 

" r.n~ :tIIa<:ion.od . 56.111,15 0.00 56.711,'1 
.. _ .. 

....".. 40.&a2,1I6 

""" '" " 01 PJ:nUWCIOlf$ Wl<llJl;5 PEJtS<lIa.L LUORAI. nx 854.418.211 0.00 65UI8.29 3~.m96 394.332.98 394.332.98 

"", m " 01 CCHPIDI&HT oc DWIClICIO QP&CDU. - LMOIfAI. flX 9226 .... 0.00 9.226 .... 6.SSD.60 6.590.60 6 SSD.60 

13100 '" " 01 I..tlboul ~pofd. O.., 0.00 O" 11)1~.08 l1A99,O(; 11)1911.011 

" :ru. -.l lal>onl . 663.61.5,13 "O 663~5,1l '12.4:22.'" . 12A22,&C ' 12.4:22.'" 
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INTERVENCIÓ 

A VANC;: DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 201 5 DEL CONSORCI AGENCIA 
. D'ECOLOGlA URBANA DE BARCELONA 
" 

D'RCOl'd amb I'article 18 b) del Real Oeerof 500/1990, de 20 d'abril. aquesta IntervcIlci6 elabora el 
segUent avanlY de la liquidació del pressupost del 20-]5 de l'Agencia d'Ecologia Urbana de BarceJOIlft, 
perque s'inclogui en el proj'ecte de pressupost per a l'nny 20 16. 

Aquest avan~ s' ha realilzat tenint en cOll)pte el ~ontiJlgut establert en les regles 55-57 de )'ordre 
HAPIl781a013 de 20 de setembre, Pel' la.qual ~'npl'ovn la Insti"ucci6 del mo'deJ normal de complabililat" 
local. 

PRIMER PART.- L10UIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 DEL CONSORCI A 30/09/2015 

Estat de despeses I d'lllgressos 

.En ]' Annex 1, s'adjunta I'e!\tat de desp.eses i d'i.llgressos del Consorei a ci.at~ 30 de setembre d,e 2015, 

Resultat Pressupostal'l n 3Q de selembl'e de 20i5 

O'ncord amb aquests estat de despeses i ¡ngressos obtenhn el l'esultnt pressupostari segllent 

Resultat pres~ UI)Ostnl'i 

(+) Drels reconegu!s neis 

(-) Obligacions reconcgudes neles 

'(=) ResuUfl t. P!'e5Su~osIRI:1 

Capacitat de finan.,;ament a 30 de scfcmbre de 2015 

30/0912015 

599.897,60 

1.121.831,58 

-S2J.9~3,~8 

En lermes de comptabilitat Nacional, la capacita! de finan9ament a 30 de selembre de 2015 s'obtindria 
d'aplical' al resultat pl'essuposlarj anterior els ajustos previstos en el ccMnnual de cálculo del déficit en 
contabilidad naeional adaptado a las entidades locales" elaborat p·er la lntervenció General de 
l'Administració de l'Estat. Per a l'Agencia tan soIs cal fer l'ajustam¡;:nt del criteri de caixa per al capitol 3 
deIs seu 'esta! d'ingressos, de tal manera obtindrfem la segUent capacitat/necessitat de finanQament: 

Capa~jtat ?~ flnanl,;amellt 

Resulta! pressupostari 30/091201.5 
(+) CobramCl1lS cap, 3 excrcicis tancals 

(-) ~)e.~dent dccob~~nl c.~p . 3 exercicLcorrc!lt 

(=) Necessltnt de finlln'tllmcnt 

30/09/2015 

-521.933,98 

299.859,46 

-n94!A8 
-300.023,20 

SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIOUIDACrÓ PRESSUPOST 2015 

En l' Al,tnex 2, s'adjunta I'.estimació de I'estal de despescs i itlgl'essos ,a 31 de desembre de 2015. 

Els cri teds utililzats per fer aq~esta eSlimació hall estal els seg,lleuts: 
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Ingresso,s 

Capltol 3. Es considera que els contractcs i convcnis s'executul"Un d'acord amI> el ca lcndal'i, 
preyist en els mateix9s. . . 

Capital 4 - Trallsfer~nc ies eOl1'enl5. O'8cord amb la infonnaci6 facilitada pel dep811amenl 
d'adminish'aci6 del Consorcio resta por, complabililzar els dre!s segUenls: 

Descrlpció lmpol't 
Apol1ació de la Dipulació de Barcelona 92 .160,00 
Pl'ojecte ENPI SCOW 186.438,80 

TOTAL 278.59880 

Despeses 

Despeses de personal: Resten per comptabililwl' les · nomines d'octubre a desembl'e. S'ha 
multiplicat el cosl de la nOmina mensual pels 3 mesos que resten per complabilitzar més la paga 
extraordim!u:ia de Nadal, mes la devolució de la paga de desembl'e de 2012 ~n els termes fixots 
per la LPGEde 2015 i el RO L1ei 1012015 de 11 de selembre. . , 

Conlractes. Es considera que els conlracles adjudicats per a l'any 2015 s'execularan en la seva 
!olalilat, pef lant l'impOlt que' resta pe!' comptabiJitzar és la diferencia enn'e l'imp0i1 adjudicat i 
les obligacions ja comptabilitzades. El depal1ament d'adminish'ació ens informa que no esta 
previst realitzar conh'actacions noves d'aqul n fmal d'any, 

Altres despeses de compr~ de bens i scrveis. Com a norma general s'ha fel una projecció de la 
despesa obligada a 30 de setembre fins a 31 de desembre. 

Inversions, S'ha tingut en comple el que, a 30 de selembrc, resta pendent de certificar per les 
obres de la construc,ció de la planta de compostatge d.e SOI1, 

Estlmació Resultat Pressuposlarl a 31/1212015 

O'acord amb les estimacions anteriors, eJ.J'~sultat pressupostari a 31112/2015 seria el segUent: 

, Estilnació'resultat PI;essu~os~a .. i 
(+) Orets reeoneguts neis 

_(:~ O.b! i~~cio~~ !~.!'EJltu~E!~t~~ . , ~ .. ~« '" _ " 

(:::) Resulta' prcssupostad Ils tlmat 

(+) Oesviaeions negatives de finan~ament 

J ".) P~~Y!.'!:!e'!.s y~~~!!~~ ~~ ~pal~t!ll~.~!1.!.. .. , _ .. , 
(=) Resultnt pressupostnrl AJustat estlmAt 

3111212015 

922.027,78 

__ .!: 5~~.86.I!n . 

-662,833,79 

393.181,20 

-269.652,59 

L'import de les desviacions negatives de fjnan~amcnt es con'espon amb les modificacions de crMit 
finaucsdes pel romanent de IresorerÍa de la liquidació de pressupost de I'any 2014, suposant que durant 
1 'any 2015 es comptabilitzaran tates les obligacions financades per aquest romanen!. 

Estlmació de In capacitat de nllRII~ftment a 31112/ 2015 

Per poder efe,clUar e1s ajustaments ,pero calcular la capacitat de fmonyalllent, cal ' fel' una estimació del 
pendent de' cobrament deis drets liquidats del capltol 3 a 31 de desemure de 2015, Aplica!lt la mitjana dol 
percentatge de I'ecaptació deIs b'es últims anys, outenim una estimació del pendent de cobrament de 
79.193,15 €, O'acard amb aquesta eSlimaci6, la capacitat/necessitat de financament de l' Agencia a 31 de 
desembre seria la segUcnt: 
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de Barcelona 

Ajunlamenl . '.' do Barcelona 

CaP3:cit~t de finanf.amel1~ 

Resulta! pressupostsri 31/1212015 

(+) Cobrnmenls co.p. 3 excrcicis tancals 
{ ¡ Pend~~t de cobrament cap. 3 exercici cOfrent 

("') Cnpflcltllt de finflll~flment 

Barcelona, a 29 d'octubre de 2015. 

Pressupost 2016 

3111212015 . 

-662,833,79 

348.211,23 
-79,193,15 

-393,815,71 
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'AGÉNCIA D'ECOLOGIA DE BARCELONA 

ESTIMAC.IÓ DELS ESTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2015. 
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1. Coneep!e 

Agéncla 
d'Ecologla Urbano 
de BOfcelona 

BASES O'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016 

El Pressupos! del Consorci Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona és I'expressió xifrada, conjunta i sistemática de les 
obligacions que, com a máxim, po! reconéixer i deis drets que es preveu realitzar durant I'exereiei de 2016. En I'exercici 
pressupostari de 2016 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de 
gener de I'any 2017 sempre que corresponguin a despeses i contractes adjudicats abans del 31 de desembre de 2016. 

2. DisDosicions generals 

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

3. Estructura pressupostaria 

L'estructura pressupostária del Consorci Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'ajusta amb el que estableix l'Ordre 
EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis pressupostos de les entitats locals. 

Els crédits inclosos en I'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents: 

a) Atenent a la finalitat deis crédits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per area de despesa, política de 
des pesa, grup de programa, programa i subprograma. Els programes previstos per a I'any 2016 s6n els següents: 

Área de des pesa : 1 - Serveis Públics Básics 
Política de despesa : 15 - Habitatge i Urbanisme 
Grup de Programes : 150 - Administració General d'habitatge i Urbanisme. 
Programa: 1501 - Administració d'Ecologia Urbana. 
Subprograma: 15011 - Despeses Generals d'Ecologia Urbana 

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

L'aplicació pressupostaria definida per la conjunci6 de les classificacions per programes ¡económica constitueix la unitat 
elemental d'informació sobre la que s'efectuara el control comptable deis crédits i les seves modificacions. 

4. Vinculació Juríd ica 

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

a) Respecte a la classificació per programa, I'área de des pesa. 
b) Respecte a la classificació económica, el capitol. 

5. Modificaeions de erédi! 

Quan s'hagi de realilzar una despesa que no tingui suficient crédit dins de la bossa de vinculació juridica, s'haurá de tramitar, 
préviament, I'expedient adequat de modificació de crédit. 

D'acord amb la Secció 11 del capitoll del Titol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary, pel qual s'aprova el text refós 
de la Uei Reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les següents modificacions de crédit: 

a) CrMits extraordinaris 
b) Suplements de crédit 
c) Ampliacions de crédit 
d) Transferéncies de crédit 
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e) Generacions de credit 
1) Incorporacions de romanents de credit 
g) Baixes per anul-lació 

Correspondra al Director de l'Agencia aprovar les modificacions deis apartats c), e) i 1), aixi com les transferencies de credit que 
no suposin un canvi de ,'afea de despesa. 

La resta de modificacions de credit hauran de ser aprovades pel mate ix órgan que ha aprovat el projecte de pressupost del 
Consorci. 

6. Acumutació de fases de I'execució de la despesa. 

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

./ Autorització de la despesa (Fase A) 

./ Disposició o compromis de la des pesa (Fase D) 

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

./ Ordenació de pagament (Fase P) 

./ Realització material del pagament (Fase MP) 

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

7. Documents que justifiquen el reconeixement de I'obligació 

D'acord amb I'article 59.1 del RD 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 consideren documents justificatius del reconeixement de 
I'obligació els següents: 

a) Les nómines. 

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

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

Per a I'aprovació del reconeixement de I'obligació caldra que, previament, el técnic competent doni la seva conformitat amb la 
des pesa realitzada. Aquesta conformitat es podra realitzar mitjan9ant una diligencia en el document acreditatiu de la despesa, 
o be mitjan9ant el corresponent informe. En qualsevol cas s'haurá d'identificar el nom i el carrec de la persona que signa la 
conformitat. 

S'exclou de I'obligació de factura electrónica les factures d'import inferior o igual a 5.000 euros, amb independencia de la forma 
jurldica de I'emissor de la factura. 

8. Ordenació de pagaments 

L'ordenació de pagaments correspon al Director (Gerent) per delegació de la Presidencia. 

9. Pagament efeetiu de les obliqacions 

Per a la realització deis pagaments, caldra préviament I'aprovació de I'obligació i la seva ordenació, i es podran efectuar per 
mitja deis següents instruments: 
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1) Per norma general per Iransleréncia conlra el compte tresorer del Consorci. 

2) Excepcionalment i lan sois per a persones fisiques, el Director podra autoritzar, sempre que es justiliqui, el pagament per 
mitja de xec bancario 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 Director del Consorci , del Tresorer i de 
,'Interventor del Consorci o persona a la qual delegui. 

Els pagaments en metal-lic narnés es podran realitzar amb carree a la beslreta de caixa. 

10. Despeses de personal 

Les gratificacions del personal funcionari o les hores extraordinaries del personal laboral , hauran de ser aprovades de forma 
individual mitjan¡;;ant resaludó del Director del ConsorcL Aquesta aprovació haura de ser previa a la seva inclusió en la nómina 
corresponent. 
Per a la rnodificaci6 deis complements específics i de responsabilitat , caldra la realització d'un expedient en el que es faci 
constar les noves tasques assumides i la valoració del lIoc de treball que es modifica. Sera competéncia del Director del 
Consorci I'aprovació deis increments salarial s com a conseqüéncia de la variació de la responsabilitat del lIoc de treball. De la 
resolució del Director s'haura de donar comple al a l'Assemblea General en la primera reunió que es celebri. 

11 . Contraclació 

La contraclació del Consorci queda sotmesa al Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text 
Relós de la Llei de Contractes del Sector públic. 

Les competencies assignades a cadascun deis 6rgans de govern del Consorci abasten a I'autorilzació de la despesa, 
I'aprovació deis plecs de clausules administratives particulars i la seva modificació, I'obertura del procediment d'adjudicació i 
I'adjudicació provisional i definitiva. 

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

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

El Consorci s'ha adherit a les condicions de contractació derivad es del contracte marc de gestió del compte de serveis de 
viatges de I'ajuntament de Barcelona, essent adjudicatária per a I'any 2016 I'empresa JULlÁ, CENTRAL DE VIATGES, S.A. 

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

12. Bestrela de Caixa Fixa 

D'acord a la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el Consorci disposará d'un 
fons per a atendre les atencions corrents de cankter peri6dic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, des peses de 
locomoció, malerial d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars característiques. Els perceptors de les beslretes 
de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses. 

L'import máxim d'aquestes bestreles de caixa fixa es tixa en sis mil deu amb dotze euros (6.010,12 €), que seran ingressats en 
un compte corrent restringit de pagaments que es dedicara exclusivament a les operacions de la beslrela de caixa fixa. 

L'habilitat máxim d'aquestes bestreta de caixa fixa és el Director del Consorci. La disposició de les quanties ingressades en 
aquest compte es fará conjuntament mitjan9ant la signatura del Director i el Cap de Planificació i Programació del Consorci, i en 
el supósit d'abséncia de qualsevol d'ells, del/la Responsable de I'Área Económico-Financera. 

No es podran realitzar per mitjá de bestretes de caixa pagaments individualitzats superiors a 3.000,00 € , lIevat de casos 
excepcionals degudament acreditats i auloritzats pel Director del Consorci. 
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Per tal de garantir un eontral deis fons de eaixa, cada final de mes I'habilitat de la bestreta realitzará I'arqueig de eaixa i del 
eompte baneari , del qual facilitará una eópia signada a I'interventor delegat. Quan I'import deis arquejos sigui inferior a I'import 
total de la bes treta, ealdrá realitzar la eorresponen conciliaeió en la que es justificará la diferencia entre ambdues quantitats. 

Per procedir a la reposieió de la bestreta de caixa fixa ealdrá presentar previament el eompte justificatiu deis fons utilitzats. El 
compte justificatiu estará 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. 

Les dietes de manutenció que, amb moti u de comissions de serveis, s'abonen al personal del Consorci, s'ajustaran en el seu 
import al previst al RD 462/2002 de 24 de maig, en el que s'estableixen les indemnitzacions per raó del servei del personal de 
les administracions públiques. Els imports per des peses d'aliotjament, esmorzar i telefon no pOdran superar els limits máxims 
establerts en aquesta mateixa normativa. 

Per delegació del President de data 20 de juliol de 2000, el Director del Consorci aprovará les des peses de representació 
originades a I'exercici, en les que s'haura d'indicar el motiu d'inleres general perseguit. 

En les des peses de restauració per moti u de reunions i conferencies , les factures han d'anar acompanyades d'un document 
explicatiu en el que el Director, o persona en qui delegui, manifesti els motius, finalitat i contingut de la reunió, el lioc de 
celebració i identificació deis participants i destinataris de la despesa. 

A final d'any s'informara a la Presidencia de tates les des peses de representació i restauració per motiu de reunions 
conferencies a I'objecte de la seva ratilicació. 

13. Tresoreria 

Les funcions de tresoreria previstes en I'artiele 196 del RDL 2/2004 de 5 de mar9, pel qual s'aprava el text relós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Loeals, seran exereides pel Responsable de I'Área Eeonómieo-Finaneera. 

El Consorci podrá abrir eomptes operatius, restringits de reeaptació i restringit de pagaments en les entitats baneáries 
acreditades pel Banc d'Espanya. 

Per a la disposició de fons deis eomptes eorrents es requerirá la signatura conjunta del Director, l'lnterventor General de 
l'Ajuntament de Barcelona i del tresorer del Consorci, o de les persones que expressament deleguin. 

El Treserer gestionara els excedenls de tresoreria que consideri i autorilzi el Director, seguínt com a crileri evitar riscos i 
disposar deis recursos en el moment que sigui necessari, mitjanr;ant subscripcions i col ·locacions, molt ben garantits, que no 
superin en cap cas el termini d'un any. 

14. Fiscalitzacló 

El control i liscalitzaeió de I'aetivitat del Consorci es realitzara d'acord amb el previst en els articles 213 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el text relós de la Llei Reguladora de les Hisendes Loeals. 

Per a les despeses s'estableix la fiscalització previa limitada regulada en I'article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
mar9, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la qual cosa la Intervenció es limitará a 
comprovar els extrems a que es refereix I'article 219, punt 2 del reial deeret legislatiu esmentat 

La fiscalització previa deis drets es substituirá per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions 
comprovadores posteriors que determini la Inlervenci6. 

15. Comptabilitat 

La comptabilitat de I'Agencia d'Eeologia Urbana de Barcelona es realitzará d'aeord amb I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 
setembre per la qual s'aprava la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 

Per al cálcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts en I'article 193 bis del TRLRHL. 

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

Edificis i altres construccions : 50 anys 
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Mobiliari : 10 anys 
Maquinária i utillatge : 5 anys 
Elements de transport : 5 anys 
Equips per a processos d'informació : 3 anys 
Aplicacions informátiques : 3 anys 

Es responsabi litat del responsable de I'área económica i financera de la custódia de tots els documents comptables del 
Consorci (expedients de des pesa, factures, certifi cacions, convenis i altres documents justificatius de la des pesa ¡deis 
ingressos). 
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INTERVENCIÓ 

INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016 
CONSORCI AGÉNCIA O'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

Vlst el projecle de pressupost del Consorcl de l'Agencia d'Ecologia Urbana de 
Barcelona per a I'exercici 2016, s'emet el següent Informe: 

• El resum per capital. del projecte de pressupost pre.entat lis el .egOent: 

l"greal08 Prellupoat Pre.supost Varlacló 
Inicial 2015 Inicial 2016 % 

3. Taxes I altres Inaressos 626.008,27 654.29464 452 
4. Transferencle. corrents 808.32787 800.92470 -O 92 
5. Inaressos Dalrimonials 60101 50,00 -9168 
7. Transferencias de caDllal 000 000 

Total 1.434.937 15 1.455.28934 142 

I I 

• El projecte de pre •• upo.1 de l'Agéncia d'Ecologla Urbana de Barcelona per a I'any 
2016 es presenla sense déficit Inicial, conforme el que dlspose I'arllcle 165.4 del 
TRLRHL I tant I'estat d'ingressos com el de despeses ascendelxan a 1A55.269,34 
euros. 

• El Consorcl preveu ingressar per taxes i allres ingre •• os (caplloI3) uns 654.294,64 
euros. Aquests Ingressos es carrasponen amb als serve[s que ['Agencia presta 8 
diferents admlnlstracions per ala realltzacló d'estudls relaclonats amb la mobllitat, 
Indicadors de sostenlbilltat, resldus, gestló sostenible de I'algua, etc. En I'informe 
económic-financer signat pel director de l'Agéncla s'indica per cada uns deis 
encc\rrecs els Ingressos previstos I es manlfesta el segOent: "toll elslngr8sso8 previstos 
vanen suporta!8 per ta documenlacl6 que en el momen! de fer aques! proJecte de pressupost d/sposa 
l'Agéncfa. D'aquesta documenlacf6 hl ha con\lenls I contractes qua la estan slgnals I d's/Iras que ea 
troben en Iremllacfó", Aquesta Intervencló advertelx que la manca de materialitzaeló 
d'alguns deis contractes en tramlts donaria lIoc a necessltats de flnanQament, que 
és el que pot passar en la IIquldacl~ del pressupost de I'any 2015, on les prevlslons 
d'execucló del eapltol 3 d'ingressos es sltuen en po.c mes del 31%, donant una 
necessitat de flnan~ament de prop el 400 mil euros. 

Pressupost 2016 71 



B 
ECOLOGIA 

N 

Pressupost 201 6 

Agllnclu 
d'Ecotogla UrbOlla 
de Barcelona 

• Les variacions de les transferéncles corrents del projecte de pressupost per a I'sny 
2016, respecle del pressuposllnlclal del 2015 s6n les segOenls: 

.1 

; 1 

l'efectlvitat d'aquestes aportacions resta subjecta als aoards de les 
admlnislracions consorelades i de les entllals alorganls. La dlsponlbllUal deis 
crédils esla condicionada a I'exlsléncla de documenls fefaenl. que acredllln el8 
compromisos ferms de les enlllals que realllzen les aportacions prevlsle. en el 
pressuposllnlclal, .egons el que preveu I'article 173.6 del TRLRHL. 

• la realltzacló de prestacions de servels en régim de lIIure concurréncla juntament 
amb acUvitals subvencionadas per les enmats consorc[ades, pot entrar en 
conlradlcci6 amb el respecle al prlnclpl de lIIure compeléncla. Al respecle cal lenir 
en comple el prevlsl a I'artlcl. 138 del Decrel 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglamenl d'obres, acllvllals i selVeis 'dels ens locals, segons el qual 
"les entitats jurfdiques que, si s'escau, es constltuelxin per a I'exercicl d'activitals 
económlques s'han de sotmelre a les matelxes regles I condlclons que le. aUres 
empreses concurrents en el mercat, I no poden percebre cap tlpus d'ajudes qua 
supo sin avantatgBs económlcs gratu'its", En aquest matelx sentlt es va pronunciar 
la ' Dlrecció de Servels Jurldlcs de l'Ajuntament de Barcelona, que en el seu 
informe de 9 de desembre de 2009 manifeetava el segOent: "fln.lmenl, tot lenlnt 
presant el que s'acaba de dir r~specte del cerapter residual de l'activltat 
concurrenclal a desenvolupar per l'Agencla, cal assenyalar la necessitat de compUr 
els requlsits que la disciplina 1, especlalment, que en cap cas els fans públics 
aportats per les enmats consorciades podran aplicar~se a aquesta activitat 
económica, en la IInia del que preveu a I'artlcle 49 eMB. Altrament, resultarlen 
leslonate els prlnclpls de concurréncia Ilgualtat." 

• Respecte a les despeses de personal, s'observa un Increment del 0,83 % respecte 
del Pressupost inicial del 2015. En la memórla del pressupost es manlfesta el 
segUent "el capltol 1 de despeses de personal s'aJusle a les Inalrucclons que determina la lIsl de 
PressuposlOs ~enerals de l'Eslal per a I'sny 2018 per s lea relrlbuclons de personal de 
I'adminlslracló publica, que Implica un Incremenl del 1% en relacló al preasupoat anterior. 5'he Ungut 
en comple la prevlsló de la recuperac16 del 49,73 % de la paga de desambre de 2012". Aquestes 
previslons s'ajusten al que dlsposen I'artlcle 19.dos i la disposicl6 addlclonal 12 de 
la Uei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos General. de l'Estat per a /'any 
2016, si bé caldra que I'órgan competent aprovl els acord corresponents lenlnt en 
comple la sltuació económica flnancera de l'Agéncla. 

• D'acord amb I'article 3 de la Llel Orgénlca 2/2012, d'establlltat pre.supostéria i 
sostenibilitat financera , el pressupost s'haura de confeccionar en un marc 
d'establlltat pressupostaria. Pel que fa al compliment de I'objectlu d'establlltat, de 
la regla de despesa I delllmil de la despesa no financer. previstos als article. 11 , 
12 I 30 d'aquesta Uel, seran objecte d'anélisl a I'informe de la Intervencl6 General 

72 



B 
EC OLOGIA 

N 

Aa~ncia 
d'Ecologio Urbano 
de Barcelona 

B 
ECOLOGIA 

e 

Agencia 
d 'Ecologia Urbana 
de Barcelona 

INTERVENCIÓ 

de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a I'aprovacló del Pressupost general de la 
Corporaeló, del que ha de formar part el projeete de pressupost del Consore!. 

• Pel que fa a la tramitació de I'expedient, caldra donar compliment a la DIsposlcl6 
addicional vigésima de la L1ei 3011992, Introdulda per la Disposieió final segona de 
la L1ei 2712013, de 27 de desembre, de Raeionalltzacló I Sostenibllltat de 
l'Adminlstracl6 Local, segons la qual: -Los consorcIos deberán (Ofma r parte da los 
presupuestos B IncluIrse en fa cuenta general de la Admlnistrscfón pública de adscrlpclón -, 
per la qual cosa aquest projecte de Pressupost s'haura d'elevar al Plenarl del 
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva remlssló al 
Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona. 

B~rcelon 0.d novem~ de 2015 

( t~~ --q- -

Jo qul Y 'pe Mir 
Intérven ar del gal 
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AGENCIA D'ECOLOGlA URBANA PE BARCELONA 

ESTAT INGRESSOS 2016 

Ca pltollll l axos I allres Ingronos 

:3 Taxes, preus públics I altres Ingran05 

36 Vendes 

364 Bens produ1ts en eslabUmenls de l'anUla! 

364.62 Vendes de seMis 

39A1lres ¡ngressos 

399 Alifes ¡ngressos dl\9fSOS 

399.99 N lres ¡ngressos di..,¡¡rsos 

Capilol lVTransferimcles corrents 

4 Transferéncles correnl! 

42 Estal 

420 De I'Adminislracló general de ¡'Estal 

420.90 Alifes transferendes 

45 De Comunitals Autónom es 

450 De I'Adminlstraeló General ele les CCM 

450.60 Allres tranferéncies corrents en 

compliment ele convenis subsClitS amb General itatde Catalunya 

450.80 Alifes tranferencies corrents en 

com ptimenl ele convenis subscrils amb at tres CCM 

46 D'Enti tals Locals 

461 Subvencions de Dlputaclons 

461 .00 Diputado de Barcelona-Corren!s 

462 Sub1l8nelons d'Ajunlaments 

462.01 Ajun tamen!de Bercelona-Corrents 

464 Subvencions d'Arees Metropolltanes 

464 .01 EM da Barcelona-Corrents 

467 Subvenelons de Consoreis 

467.00 ~ortacions cansoreis 

48 De Fam íIIas I lnsti tuclons sensa anlm de lucre 

480 Families i instiluelons sense anim de lUCIa 

480.00 Al lres \rans fa renci es 

49 De l'eJderior 

497 Allres transferencles de le Unió Europea 

497 .00 AJ \res transferéncies 

Capltol V Ingressos p atrim onlall 

5 Ingr85lol patr imonia ls 

Pressupos! 2016 

201612016 
Proposta 201 5 Propol ta 20te Dlf. 2015"'100 

626.008,27 654.294,64 28.286,37 4,52% 

625 .008,27 652 .794,64 27.786,31 4,45% 

1.000,00 1.500,00 600,00 100,00"/0 

808.327,87 800.924,70 -7.403,17 -0,92% 

60000 30.000,00 -30,000,00 

0,00 

0,00 

92.160,00 92.160,00 0,00 0,00% 

155.101 ,56 155.101,56 0,00 0,00% 

135.000,00 135.000,00 0,00 0,00% 

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

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

366.066,31 388.663 ,14 22.596,9 3 6,17% 

601 ,01 60,00 -551,01 -91,68% 
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52 1nleressos de dlposlt 

520 Interassos bancaris 

520.00 Interessos compre corren! 

Capltol VII Transferéncles de capila r 

7 Transferéncles de capita l 

72 Transferencias de l'Estal 

720 Transferencias de ,'Esta! 
720.00 Transferencias de ,'Es tal 

75 Transferencias da Comunilats Auloonomes 

750 Transferencias de Comunltats Aut6nomas 

750.60 Allres transferencias de Comunl tals Autónomas 

76 Transferencias d'Enmals local s 

761 De Diputacions 

761.00 Dlputacio de Barcelona 
762 De Ajuntaments 

762.00 Ajuntament de Barcelona 

764 O'Areas metropolitanas 
764.00 EMSHTR 

ITOTAL ESTAT INGRESSOS 

Pressupost 2016 

601,01 50,00 0,00 0,00% 

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

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

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

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

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

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

1.434.937,15 UII.289,34 20.332,19 1,42-/0 
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AGENCIA D'ECQLOGIA URBANA DE BARCELONA 

ESTAr OESPESES 2016 

Ca pltoll Despeses de persona l 

1 Despases de personal 

10 Drgans de gowrs ¡personal direcliu 
101 Relribucions bésiques i aUres remuneracions del personal directiu 

101.00 Relribucions basiques 
12 Personal funcionan 

120 Relribucions baslques 
120,00 Saus del Grup Al 
120.06 Triennis 

121 Relribucions complementaries 
121.00 Complemenl de destinació 
121.01 Complemenl específic i de responsabil ilal 
121.03 A ltres complements 

13 Personal laboral 
130 Laboral fi xe 

130.00 Retribucions basiques 
130.01 Complemenls 

131 Laboral temporal 
131.00 Retribucions baslques 

15 Incentius al rendiment 
153.00 Complement de dedicació especial 

16 Quotes, prestacions i despeses socials a carrec de I'empleador 
160 Quoles socials 

160.00 Seguretat Social 
160.08 Assisténcioa médico-farmacéutica (Pamem) 

162 Despeses socials de personal 
162.00 Formacl61 perfeccionamenl del personal 

Ca pítolll Despese s de béns corrents I servals 

2, Despases da bé ns co rre nts I serve ls 

20 Arrendaments i canons 
202 Edificis i altres construccions 

202.00 Uoguer d'edificis i alIfes , 
203 Maquinaria, instai.lacions i ulillalge 

203.00 Uoguer maquinaria, instaLlacions i utillatge 
204 Material de transport 

204.00 Uoguer material de transport 
205 Mobiliari i equipamenl 

205.00 Uoguer mobílíari í equipament 
206 Equips per processos d'informació 

206.00 Uoguer d'equlps per processos d'informació 
21 Reparacions, manleniment i conservació 

212 Edificis I allres construccions 
212.00 Edificis I allres construcclons 

216 Equipaments per a processos d'informació 
216.00 Reparació d'equipaments per a processos d'informació 

22 Material, subministrament i alifes 
220 Material d'oficina 

220.00 Material d'oficina no inwntariable 
220.01 Premsa, re";stes, llibres i aUres publicacions 
220.02 Material informatic no in\.oentariable 
220.03 A llres des peses 

221 Subministraments 
221.00 Energía eléctrica 
221 .01 A igua 
221.99 A llres subministraments 

222 Comunicacions 
222.00 Telefóniques 
222.01 Postals 
222.03 Informatiques 
222.99 Servei missatgeria (Allres comunicacions) 

Pressupost 2016 

201512016 
Proposta 2015 Pro •• sta 2016 Dlf. 2015=100 

1.068.711,54 1.077. 591,26 8.879,72 0, 83% 

94.491,46 98.794,20 4.302,74 4,55% 

15.150,90 17.033,54 1.882,64 12,43% 
5.170,62 5.792,40 621,76 12,03% 

9.774,80 9.872,55 97,75 1,00% 
22.806, 14 23.034,20 228,06 1,00% 
3.808,70 3.846,79 38,09 1,00% 

654.418,29 615.501,54 -38.916,75 -5,95% 
9.226,84 9.648,63 421,79 4,57% 

0,00 49.957,89 49.957,89 0,00% 

0,00 0,00 0,00% 

252.784,22 243.029,95 -9.754,27 -3,86% 
1.079,57 1.079,57 0,00 0,00% 

0,00 0,00 0,00% 

158.875,61 335.678,08 176.802,47 111,28% 

69.477,30 70. 172.07 694,77 1,00% 

6,01 0,00 -6,01 -100,00% 

6,01 0,00 -6,01 -100,00% 

6,01 0,00 -6,01 -100,00% 

4.500,00 4.500,00 0,00 0,00% 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

5.000,00 10.000,00 5.000,00 100,00% 
300,00 300,00 0,00 0,00% 

3.000,00 6.000,00 3.000,00 100,00% 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

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

2.200,00 2.500,00 300,00 13,64% 
500,00 500,00 0,00 0,00% 

2.800,00 1.000,00 -1 .800,00 -64,29% 
2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 
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223 Transports 
223.00 Transports 

224 Primes assegurances 
224,00 Primes assegurances 

226 Despeses diwfSes 
226.01 Atencions protocOlaries j de represenlac i6 
226.03 Publicacions en Dlaris Oficials 
226.06 Reunions , conreréncles I cursos 
226.07 Oposiclons I proloes selecUws 
226.99 Allres despeses dll,erses 

227 Treballs real¡lzals per allres empreses 
227.00 Neleja 
227.06 Estudis i lrebaUs técnlcs 
227.99 Alt res treballs reaJ ilzats per al1ms empreses I professionals 

23 Indemnilzacions per ra6 de seMi 
230 Dieles 

230.10 Del personal dlrecllu 
230.20 Del personal no dlrectiu 

231 l ocomoció 
231.10 Del personal dlrectlu 
231.20 Del personal no dlrectiu 

233 AlIres indemnllzaclons 
233.00 Allres indemnitzacions 

24 Despeses de publleaelons 
240 Despeses d'ediei6 i distribuci6 

240.00 Despeses d'edlció i distribució de publicacions 

Capltollll Desposes flnaneere s 

3 Despeses flnaneeres 

35 Interessos de demora I allres des peses financeres 
358 Interessos per operaclons d'arrendament financer 

358.00 Inleressos arrendament fotocopiadora 
359 Allres des peses finaneeres 

359.02 Comissions bancaries 

Capltol IV Transferéneles eorrents 

4 Transferencles eorrents 
45 A Comunitals Autónomes 

452 Fundacions de la Comunltat Autónoma 
452.00 A Fundadons unl..ersiléries 

48 A Instituclons sense alany de lucre 
481 Premls, beques I penslons d'estudis i io..estigacló 

481.00 Ajuls per a esludis I inwstigació 

Capitol VI Inverstons reals 

6 Inversians reals 
62 In\rersió nova assoelada al funcionament operaliu deis seMis 

623 Maquinaria, ¡nstaUaclons i utltlatge 
623.00 In..ersl6 nova en Maquinaria, instaUacions i utltlalge 

625 Mobiliari i ensers 
625.00 In..ersJÓ nova en rnobltlarl I ensers 

626 Equip per a processos d'informacló 
626.00 In..ersió nova en equips per a processos d'informacló 

64 Despeses en in..erslons de caraeter immaterlat 
641 Despeses en aplicacions Informatiques 

641.00 Adquisició de software 
65 In..ersions gestionades per a altres ens 

650 Inwrsions gestionades per a allres ens 
650.00 In'.€rslons gestlonades per a allres ens (Obra ellAl) 
650.01 In\rersions gestionades per a aUres ens (Equlpaments) 

TOTAL ESTAT DESPESES 

Pressupost 2016 

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

3.100,00 3.100,00 0,00 0,00% 

6,01 0,00 -6,01 -100,00% 
6,01 6,01 0,00 0,00% 

2.581 ,97 15.000,00 12.418,03 480,95% 
6,01 0,00 -6,01 -100,00% 

3.400,00 3.000,00 -400,00 -1 1,76% 

11 .000,00 12.000,00 1.000,00 9,09% 
17.380,28 165.000,00 147.619,72 100,00% 
6.100,00 8.100,00 2.000,00 32,79% 

4.000,00 5.000,00 1.000,00 25,00% 
4.000,00 5.000,00 1.000,00 25,00% 

8.000,00 10.000,00 2.000,00 25,00% 
7.000,00 10.000,00 3.000,00 42,86% 

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

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

3,350,00 2.000,00 -1.350,00 -40,30% 

1.000,00 0,00 -1 .000,00 -100,00% 

2.350,00 2.000,00 -350,00 -1 4,89% 

0,00 15.000,00 15.000,00 0,00% 

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

0,00 15.000,00 15.000,00 0,00"10 

204.000,00 25.000,00 -179.000,00 -87,75% 

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

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

2.000,00 15.000,00 13.000,00 650,00% 

2.000,00 10.000,00 8.000,00 400,000/0 

200.000,00 0,00 -200.000,00 -100,00% 

1.434.937,15 1,485.269,34 20.332,19 1,42% 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
INSTITUT/EMPRESA 

AGÉNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

PROPOSTA PLANTILLA ANY 2016 

CODI CATEGORIA 

ESCALA D' ADMINISTRACIÓ GRAL. -

-
1010 Técnies 
1020 Gestors 
1030 Administratius 
1040 Auxiliars 
1050 Subalterns 

ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL -
CLASSE DE TECNICS SUPERIORS -

2010 ArQuitect. i Enginveria 
2110 Medicina 
2111 Veterinaria 
2112 Farmacia 
2210 Ciencias 
2310 Art ¡Histo ria 
231 1 Arxiver Cap 
2510 Educació ¡Psicología 
251 1 Professors Educ.Secundaria 
2610 Informaci6 
27 10 Dret 
2711 Gestió 
2810 Economia j SocioloQia 
2910 Estadistica 
2911 Organització i Informatica 

CLASSE DE TECNICS MIT JANS 

2020 Arquitectura i EnQinveria 
2120 Sanitat 
2220 Ciencies 
2320 Art ¡Historia 
3020 Bibliologia 
2520 Educació 
2521 Mestres 
2522 Professors Tecnies FP. 
2523 Educadors Escales BressoJ 
2820 Ciencias Socials 
2920 Estadistica 

Pressupost 2016 
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CLASSE DE TECNICS AUXILlARS 

2030 Arquitectura i Enginveria 
2130 Sanitat 
2330 lnstitucions Culturals 
2530 Educació a extinQir 
2531 Puericultura a extingir 
2930 Informatica 
2830 Activitats Socials 

GUARDIA URBANA 

5011 Intendent Major 
5012 Intendent 
5020 Inspectors 
5030 Sotsinspectors 
5031 Sergents 

5040 Caparais 
5039 Caparais 28 activitat 
5041 Agents 
5042 Aqents 2a activitat 

SERVEt O'EXTINCtÓ O'INCENOIS 

5130 Oficials (Grup C) 

5131 Sergents 
5140 Caporals 

5141 Bombers 

PLACES DE COMES ES ESPECIALS 

2040 Aux. Prac. Arq. i Engin. a extinajr 
2048 Aux. Praclics 

PERSONAL D'OFtCIS 

2031 Encarregats 
2042 Mestres o Capatassos 
2050 Aiudants d'ofici 

TOTALS 

Pressupost 2016 
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INFORME ECONÓMIC - FINANCER QUE PRESENTA EL SR. SALVADOR RUEDA DIRECTOR DE L'AGÉNCIA 
D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA, RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016. 

D'acord amb el determina I'article 168.1.e del TRLRHL "Un infolme económic-financer, en el que hi hagi exposat les bases 
utifitzades per a I'avaluació deis ingressos i de les operacions de crédit previstes, la suficiéncia deis crédits per atendre 
I'acompliment de les obfigacions exigibles i les despeses de funcionament deis serveis i, en conseqOéncia, I'efectiva anivel/ació 
del pressupost", 

1.- Bases utilitzades par a I'avaluació deis ingressos i de les operacions de credits previstes: 

a) Bases utilitzades par a I'avaluació deis ingressos: 

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

D'acord amb alió que s'estableix a I'article 115.1a) del RO 500/90, els estats de previsió de des peses i ingressos deis 
Organismes Aut6noms s'han d'harmonitzar amb I'estructura pressupostária de l'Ajuntament per la seva posterior consolidació. 
A fi i efecte de complir amb aquest procediment, l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona registra els seu s ingressos de 
gestió corrent en el capital 3, i les transferéncies corrents i subvencions en el capital 4. 

O t 11 di ' ea e s InQressos d I . 13 e caPlto 

Pla territorial Vías Cidistes d'Álaba LKS 4.620,00 

Pla de prevenció Ajuntament d'Arenys de Mar 62 .488,00 

Millora de la recollida de la FORM Ajuntament d'Arenys de Mar 34.585,00 
Seguiment i millora (Addenda 111) Ajuntament d'Arenys de Mar 14.585,00 

Quito - Nou conveni Ajuntament de Quito 416.516,64 

Encimec Superilles Ajuntament de Bcn 120.000,00 

Altres ingressos (venda llibres i cursos) Diversos 1.500,00 

654.294,64 

Detall transferencies corrents i subvencions' 
Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 155.101,56 
Diputació Barcelona Diputació Barcelona 92.160,00 
Área Metropolitana de Barcelona Área Metropolitana de Barcelona 135.000,00 
Enpi-Scow de 2014 UE - Programa ENPI 54.444,82 
Electra Motos electriques 47.035,40 
Waste4Think ' UE Programa Horizon 2020 145.557,92 
Atrium MG 5.a ' UE Programa Horizon 2020 141.625,00 

Residus Fundació Biodiversitat 30.000,00 

800.924,70 

En conjunt el capital 3 corres pon als ingressos derivats de la presta ció de serveis i altres ingressos, que experimenta una 
variació global respecte I'exercici 2015 d'un increment del 4,52 %, i representa el 44,96 % sobre el total d'ingressos previstos 
pe12016. 

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

Pressupost 2016 84 



B 
ECOLOGIA 

N 

Agencia 
d'Ecologla Urbano 
de Barcelona 

El delall és el següenl: 

Partida 364 f Béns produ'ils en establimenl de I'enlilal 
S'identifiquen els ingressos generals per les operacions per prestacions de serveis de caracter general. 

Tot els ingressos previstos venen suportats per la documentació que en el moment de fer aquest projecte de pressupost 
disposa l'Agencia. D'aquesta documentació hi ha convenis i contractes que ja estan signats i d'altres que es traben en 
tramitació, donada I'anticipació en que es confecciona aquest projecte. A la Memória del pressupost 2016 es presenta detall de 
la situació en que es troba la tramitació de cada un d'ells. 

Partida 399 f Allres ingressos 

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

CAPiTOl 4. TRANSFERENCIES CORRENTS 

la variació global del capitol IV su posa una disminució del 0,92 % respecte al pressupost de I'exercici anterior i representa el 
55,04 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2016. 

S'inclouen en aquesta partida els ingressos per les aportacions de les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona, 
Diputació de Barcelona i Area Metropolitana de Barcelona, aixi com les aportacions en forma de subvenció realitzades per 
l'Administració de I'Estat i les aportacions d'altres consorcis. També s' inclouen en aquest capitol els ingressos derivats de la 
participació de I'Agéncia en diferents projectes subvencionats per la Comunitat Europea. 

En relació a les aportacions de les entitats consorciades, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Area 
Metropolitana de Barcelona s'han estimat seguint les seves indicacions: 

Diputació de Barcelona: 92 .160,00, import igual a I'aportació de I'exercici 2015 i que representa el 6,33 % sobre el total 
d'ingressos previstos. 

Ajuntament de Barcelona: 155.101,56 import igual a I'aportació de I'exercici 2015 i que representa el 10,66 % sobre el total 
d'ingressos previstos. 

Area Metropolitana de Barcelona: 135.000,00, import igual a I'aportació de I'exercici 2015 i que representa el 9,28 % sobre el 
total d'ingressos previstos. 

CAPiTOl 5. INGRESSOS PATRIMONIAlS 

L'estimació deis interessos bancaris s'ha efectuat en base als fluxos de tresoreria estimats en funció als ingressos i des peses 
pressupostades. 

CAPiTOl 7. TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 

Aquest capitol no s'ha dotat, dones no es preveuen més transferéncies de capital per part de les institucions consorciades. les 
inversions es financen per la propia Agencia sense necessitat d'aportacions externes. 
El projecte de pressupost es presenta equilibrat 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 pressupostária d'acord amb el que regula la Llei General 
d'Estabilitat Pressupostária. 

Comparativament amb I'exercici anterior, el pressupost global d'ingressos que presenta I'Agéncia d'Ecologia Urbana de 
Barcelona augmenta en relació a pressupost aprovat en I'exercici 2015. 

b) Operacions de crédit: 

L'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona no té previstes operacions de crédit 

Altres ingressos : 1.500,00 €. Aquest ingressos s'estimen per la venda de Ilibres, cursos on-line i interessos bancaris. 

Tolal previsió d'ingressos : 1.455.269,34 € 
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2.- Obligacions exigibles i des peses de funcionament deis serveis. 

a) Obligacions exigibles: 

Despeses de personal (Capitol 1 ): 

Organs de govern i personal directiu 

Personal funcionari 
Personal laboral fi x 

Personal temporal 

Seguretat Social 

Pamem 

Total capitol1 

Despeses corrents (Capitol 2) 

Arrendaments edificis i altres construccions 
Lloguer equips per a processos informaci6 

Reparaci6 edificis i altres construccions 

ReDaració eauiDs Der a Drocessos d'informaci6 

Material d'oficina no invenlariable 

Premsa, revistes i altres publicacions 

Material informatic no inventariable 

Comunicacions telefóniaues 

Comunicacions poslals 

Comunicacions informáliques 

Servei de missatgeria 

Primes d'asseQurances 
Publicacions en Diaris oficial s 

Reunions, conferéncies ¡cursos 

AIIres des peses diverses 

Neteia 

Estudis i treballs técnics 

Treballs realitzat per altres empreses i professionals 

Dietes del personal directiu 

Dietes del Dersonal no directiu 

Locomoció del personal directiu 

Locomoció del personal no directiu 

Total capitol 2 

Despeses financeres (Capitol 3) : 

Comissions bancaries 
Total capitol 3 

Pressupost 2016 

98.794 ,20 

59.579,47 

625.150,18 

49.957,89 

243.02995 

1.079,57 

1.077.591,26 

70.172,07 

4.500,00 

1.000,00 

1.000,00 

10.000,00 

300,00 

6.000,00 

2.500,00 

500,00 

1.000,00 

2.500,00 

3.100,00 

6,01 

15.000,00 

3.000,00 

12.000,00 

165.000,00 

8.100,00 

5.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

10.00000 

335.678,08 

2.000,00 

2.000,00 
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Transferencies corrents (Capital 4) : 

Alusts per estudis i investiaació 

Total capitol4 

Inversions (Capital 6): 

Inversió nova en equipsper a processos d'informació 

Adquisició de software 

Total capital 6 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

25.000,00 

El pressupost de despeses per al 2016 manté els mateixos parametres económics que les partides d'ingressos, elaborant-se 
en base als valors liquidats fins 30 de setembre, els valors provisionals a tancament de I'exercici en curs, i les perspectives de 
contenció de la despesa corrent, fruH de I'actual conjuntura económica i de les directrius marcades per la direcció de l'Agencia i 
la Geréncia d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona. 

El pressupost de despesa corrent recul! el cost de personal, les des peses de béns i serveis i les transferencies corrents. 
Globalment augmenta el seu import respecte al pressupost de 2015 i es situa en 1.455 milers d'euros. 

les depeses de personal s'incrementen en un 0,83% respecte I'exercici anterior, en tant que les des peses per compres i 
serveis imputad es en el capital 2 també s'incrementen en un 111,28% respecte al pressupost de I'exercici 2015. 

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

CAPiTOl 1. DESPESES DE PERSONAL 

la previsió de des peses de personal per a I'exercici 2016 ascendeix a 1.077 milers d'euros, augmentant el cost respecte al 
pressupos! de 2015 en un percentatge del 0,83 % i representa el 74,05 % sobre el total de les des peses previstes per I'exercici 
2016. 

Aquesta plantilla cobreix deficitariament les necessitats de l'Agencia pel següent exercici pressupostari 2016. 

El capital I de despeses de personal s'ajusta a les instruccions que determina la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
I'any 2016 per a les retribucions de personal de I'administració pública, que implica un increment del 1% en relació al 
pressupost anterior. 

S'ha tingut en compte la previsió de la recuperació del 49,73% de la paga de desembre de 2012. 
S'adjunta en el projecte de pressupost un quadre de la variació del personal proposat aixi com de la seva valoració económica. 

CAPiTOl 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 

Aquest capital presenta un increment general percentual del 111 ,28 % sobre el pressupost de I'exercici 2015, representant el 
23,07 % sobre el total de les des peses previstes per I'exercici 2016. 

Aquest increment es deu a la necessitat de contractar assisténcia externa pel projectes previstos a I'exterior i europeus. 

El detall es el següen!: 

Despeses de funcionament i consum 

les partid es que integren aquest concepte són les següents: 

Partida 20 - Arrendamen!s i canons 
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Arrendaments d'edificis 
Arrendament d'equips per a processos d'informació 

Partida 21 - Reparació, manteniment i conservació immobilitzat 

Reparació d'edificis i allres conslruccions 
Reparació equips per a pracessos d'informació 

Partida 22 - Material, subministraments I altres 

Malerial d'oficina no inventariable 
Llibres i altres publicacions 
Material d'informalica no inventariable 
Subministraments 
Comunicacions 
Transports 
Primes d'assegurances 
Altres despeses diverses 
Treballs d'altres empreses 

Partida 23 -Indemnitzacions per raó del servei. 

Locomoció 
Dietes 
Altres indemnitzacions 

Partida 24 - Despeses de publicacions 

Despeses d'edició i distribució de publicacions 

CAPíTOL 3. DESPESES FINANCERES 

Aquesl capitol recull les despeses financeres derivades de les transferéncies rebudes i emeses a I'exterior i els interessos 
derivats deis arrendaments del equips per a processos d'informació. 

CAPíTOL 4. TRANSFERENCIES CORRENTS 

Aquest capital integra les transferencies a universitats i fundacions universitaries per a finan, ar les beques deis estudiants que 
realitzen la seva formació complementaria a l'Agencia. 

En I'exercici 2016 , s'ha fet dotació pressupostaria, atés I'interés de diverses universitats tscniques en col , laborar amb l'Agéncia 
per a les practiques deis estudiants de Master, la qual cosa implica la remuneració en format beca deis estudiants. 

CAPíTOL 6. INVERSIONS REALS 

Aquest capital no manté vinculació financera amb el capital 7 d'ingressos donat que I'Agsncia finan,a les seves inversions. 

El detall és el segUen!: 

Partida 626 - Equips per a processos d'informació 

En aquesta partida s'identifica I'adquisició d'equips per a processos d'informació. Les previsions de I'exercici 2016 és superior a 
I'exercici anterior atés la obsolescéncia deis equips. Representa un 1,03 % sobre el total del pressupost de des peses de 
I'exercici . 
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Partida 641 - Despeses en aplicacions informátiques 

Aquesta partida assumeix I'adquisició d'immobilitzat immaterial, especialment software especialitzat per a la realització de 
projectes concrets. Atés el tipus de projecte que realitza I'Agéncia, és de dificil quantificació el grau d'inversió en aquesta 
partida, peró tot i així s'ha fet una aproximació a les necessitats reals actuals en fundó deis convenis i contractes signats per a 
ser desenvolupats en I'exercici 2016, s'augmenta un 4%. Representa un 0,69 % sobre el total del pressupost de des peses de 
I'exercici. 

CONCLUSIONS 

De tot I'exposat, es desprén I'efectiva anivellació del pressupost 2016, en el ben entés que els convenis o contractes pendents 
de signatura ilo en tramitació es materialitzaran efectivament dins I'exercici de la seva execució 2016. 

Director de l' ia d'Ecologia Urbana de Barcelona 
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