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INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI2016 
CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR 

Vist el projecte de pressupost del Consorci El Far, Centre deis Treballs del Mar per a I'exercici 2016, s'emet 
el següent informe: 

El resum per capítols del projecte de pressupost presentat és el següent: 

Ingressos Previsió 2016 Pressupost 2015 Variació 
3. Taxes i altres ingressos 72.521,08 € 91.852,58 € -21% 
4. Transferéncies corrents 605.478,92 € 928.147,42 € -34,80% 
5. Ingressos patrimonials 392. 000,00 € 90.000,00 € 335,5% 
Total 1.070.000,00 € 1.110.000,00 € -3,6% 

Despeses Previsió 2016 Pressupost 2015 Variació 
1. Despeses de personal 711.234,86 € 711.23,86 € 0,00% 
2. Despeses béns i serveis 352.765,13 € 385.765,14 € -8,55% 
3. Despeses finan ce res 6.000,00 € 13.000,00 € -53,84% 
Total 1.070.000,00 € 1.110.000,00 € -3,6% 

E(".projecte de pressupost del Consorci per a I'any 2016 es presenta formalment sense déficit inicial, 
96rlforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL, i tant I'estat d'ingressos com el de des peses 
ascendeixen a 1.070. 000,00 euros. 

l/ En¡ la Memoria que acompanya el projecte de pressupost es manifesta que: "cal destacar que, donat que 
, s'h{J fet un pressupost molt ajustat i no amb tots els ingressos que caldrien per tirar endavant totes les 
f activitats que ja s'havien desenvolupat en I'exercici anterior, s 'ha hagut de prioritzar la dotació de les 
~ pa~ides de despesa que asseguren el funcionament general de I'entitat i deIs projectes formatius anuals. " 

\ Ail o explica que el projecte de pressupost per I'any 2016 presenti una variació percentual de menys 3,6% 
J re~pecte al pressupost inicial de I'any 2015. 

Le taxes i altres ingressos disminueixen en un 21 % respecte del pressupost inicial de I'any 2015. En aquest 
pu t la Memoria manifesta que: " la consignació prevista en el capítol 1/1 recull els ingressos derivats deIs 
serreis que presta el Consorci per activitats de programes educatius. La disminució ve motivada pel menor 
import en I'activitat de Programes Educatius, i en que no s'ha consignat import en la partida de serveis 
d'aules perque aquests espais ara e/s ocupa /'Institut de Nautica de Barcelona I no generen ingressos per 
aquest concepte." 

Les variacions de les transferéncies corrents del projecte de pressupost per a I'any 2016, respecte del 
pressupost inicial del 2015 són les següents: 

Ingressos transferencies corrents Previsió 2015 %total Previsió 2016 %total Variació 
400) Ajuntament de Barcelona 379.378,92 40,87% 379.378,92 62,65% 0,00% 

(421) Autoritat Portuaria 180.000,00 19,39% 180.000,00 29,72% 0,00% 
(461) Diputació de Barcelona 36.100,00 3,88% 36.100,00 5,96% 0,00% 
Total Ens Consorciats 595.478,93 64,15% 595.478,93 98,34% 0,00% 
(410) BCN Activa-Cons. Educ.-Generalitat. 320.000,00 34,47% 0,00 0,00% -100% 
450) Generalitat (cicles formatius) 12.658,50 1,36% 0,00 0,00% -100% 

(453) Consorci Educació Barcelona 0,00 0,00% 10.000,00€ 1,65% -100% 
Total 928.147,42€ 100,0% 605.478,92€ 100,00% -34,76% 
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Respecte al cap V s'han inelos 320.000,00 € corresponent allloguer d'espais que ocupa I'lnstitut de Nautica 
de Barcelona. La Memoria manifesta: "Aixó suposa un increment del 335,50% deIs ingressos d'aquest 
capítol respecte a /'any anterior. " 

D'acord amb I'artiele 173.6 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, la disponibilitat deis crédits pressupostaris queda condicionada a I'existéncia deis 
documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de les entitats que realitzen les aportacions 
previstes en el pressupost inicial. 

Quant a les des peses de personal, s'observa un augment de 1'1%. Tot i que atés que hi ha una persona 
menys a la plantilla de personal, I'import del capítol és el mate ix que I'any 2015. 

En el projecte de pressupostos presentat s'incorpora I'annex de personal previst a I'artiele 168.1 e TRLHL. 

Es recorda que I'import de les retribucions de personal, així com la contractació o nomenament de personal 
s'hauran d'ajustar a allo que disposi la Llei de pressupostos generals de I'Estat per I'any 2016 i a la resta de 
normativa legal que sigui d'aplicació. 

En el cap 3 de des peses hi ha una disminució d'un 53,84% que segons la Memoria respon a: "Que la 
contractació de la pó/issa s'ha fet amb interessos ínferiors al haver de complir el contracte la legís/ació de 
Prudencia Financera. " 

La tramitació de I'expedient de contractació de la polissa de crédit s'haura d'ajustar allo previst en el Decret 
d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 (resolució S1/D2008-00230) I a la base 28a de les bases d'execució del 
pressupost de I'Ajuntament de Barcelona 

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

D'acord amb el nou redactat de la disposició addicional vigésima de la Llei 30/1992, introdu"ida per la 
Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local, els crédits extraordinaris, suplements de crédit, transferéncies de crédit quan 
impliquin carlVi d'area de despesa i les baixes per anul'lacions hauran de ser aprovades pel Plenari del 
Consell Municipal de "Ajuntament com administració a la que esta adscrita el Consorcio Igualment el compte 
general del Consorci s'haura d'incloure en el compte general de l'Ajuntament de Barcelona. 

La utilització del romanent líquid de tresoreria esta sotmés a les Jimitacions previstes a la Llei organica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en relació a la Llei Organica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 

Cal recordar que amb I'entrada en vigor de I'ordre EHN3565/2008 de 3 de desembre, els crédits 
pressupostaris es elassificaran per arees de despesa, per tant, s'hauria de canviar totes les referéncies a 
grup de funció per area de despesa. 

En la base 22.1 es fa referéncia a la Llei de Pressupostos de l'Estat per a I'any 2015, quan hauria de ser la 
de I'any 2016. 

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

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

Susana Navarro Flores 
Interventor delegat 
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