Data obtenció 10/11/2021

Consorci Esportiu de l´Estany de Banyoles

PRESSUPOST D´INGRESSOS

Classificació

2020

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

Previsions
inicials

CAPÍTOL
3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Suma total ingressos

PRESSUPOST DE DESPESES
Classificació
CAPÍTOL

Modificacions

1/1/2020

Previsions
definitives

FINS A

Drets nets

Pàg.

31/12/2020

Ingressos
realitzats

Devolucions
d´ingressos

Recaptació
líquida

Pendent de
cobr.

2.361,19

10:49:00
1

Estat d´execució

2.361,19

2.361,19

111.500,00

111.500,00

110.327,34

111.000,00

4.172,66

106.827,34

3.500,00

-1.172,66

2.361,19

111.500,00

111.500,00

112.688,53

113.361,19

4.172,66

109.188,53

3.500,00

1.188,53

2020

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

Crèdits inicials

Modificacions

Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

Pag. realitzats

Reintegr. de
despeses

Pag. líquids

1

DESPESES DE PERSONAL

63.388,00

494,00

63.882,00

63.379,76

63.379,76

63.379,76

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

34.212,00

-9.506,00

24.706,00

15.535,74

14.365,73

14.365,73

3

DESPESES FINANCERES

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6

INVERSIONS REALS

Diferència. . .

Estat
d´execució
502,24

1.170,01

9.170,26

100,00

100,00

13.800,00

13.800,00

11.800,00

11.800,00

11.800,00

2.000,00

9.012,00

8.902,56

8.902,56

8.902,56

109,44

111.500,00

99.618,06

98.448,05

98.448,05

1.170,01

13.070,47

14.913,14

10.740,48

2.329,99

9.012,00
Suma total despeses

Pendent de
pag.

111.500,00

100,00

4.172,66

11.881,94

13.070,47

Data obtenció 10/11/2021

Consorci Esportiu de l´Estany de Banyoles

PRESSUPOST D´INGRESSOS

Classificació

2021

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

Previsions
inicials

CAPÍTOL
3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

109.000,00

Suma total ingressos

PRESSUPOST DE DESPESES
Classificació
CAPÍTOL

Modificacions

1/1/2021

Previsions
definitives

109.000,00

FINS A

Drets nets

Pàg.

30/6/2021

Ingressos
realitzats

Devolucions
d´ingressos

Recaptació
líquida

1.049,06

1.049,06

1.049,06

86.000,00

76.600,00

76.600,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

114.500,00

114.500,00

92.549,06

83.149,06

83.149,06

Pendent de
cobr.

10:41:39
1

Estat d´execució

1.049,06
9.400,00

-23.000,00

9.400,00

-21.950,94

2021

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

Crèdits inicials

Modificacions

Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

Pag. realitzats

Reintegr. de
despeses

Pag. líquids

Pendent de
pag.

Estat
d´execució

1

DESPESES DE PERSONAL

64.359,00

64.359,00

30.150,90

30.150,90

30.150,90

34.208,10

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

30.741,00

30.741,00

6.763,87

6.763,87

6.763,87

23.977,13

3

DESPESES FINANCERES

100,00

100,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

13.800,00

13.800,00

6

INVERSIONS REALS
Suma total despeses

Diferència. . .

5.500,00

5.500,00

114.500,00

114.500,00

100,00
1.657,35

1.657,35

12.142,65

75.927,88

5.500,00
38.572,12

36.914,77

36.914,77

1.657,35

53.976,94

46.234,29

46.234,29

7.742,65

53.976,94

PRESSUPOST INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
PRESSUPOST 2022
any

org

cap.

econ.

Concepte

2022

34

4

45080 Consorci Esportiu Estany

Generalitat Catalunya, Subv. Camp Regates

35.000,00

35.000,00

2022

34

4

46100 Consorci Esportiu Estany

Diputació Girona. Aportació ens consorci

20.000,00

20.000,00

2022

34

4

46200 Consorci Esportiu Estany

AJ.Banyoles.aportació ens consori

18.000,00

18.000,00

2022

34

4

46200 Càtedra d'Eports

AJ.Banyoles.transf.càtedra esports

15.000,00

15.000,00

2022

34

4

46500 Consorci Esportiu Estany

C.C. Pla Estany. Aportació ens consorci

1.000,00

1.000,00

2022

34

4

48000 Consorci Esportiu Estany

Fed.Española de Remo, Aports.ens consorci

20.000,00

20.000,00

CAPÍTOL 4
2022

34

2022

2021

109.000,00 109.000,00
7

76200 Consorci Esportiu Estany

CAPÍTOL 7

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021

AJ.Banyoles.aportació ens consori

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

114.500,00 114.500,00

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST 2022
any
2022

org
34

prog
34100

cap
1

econ.
10100 Consorci Esportiu Estany

Partida
RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU

2022

34

34100

1

10101 Consorci Esportiu Estany

ALTRES REMUNERACIONS

2022

34

34105

1

12001 Càtedra d'Esports

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

2022

34

34105

1

12100 Càtedra d'Esports

COMPLEMENT DESTÍ

2022

34

34105

1

12101 Càtedra d'Esports

COMPLEMENT EXPECÍFIC

2022

34

34100

1

13100 Consorci Esportiu Estany

RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL

2022

34

34100

1

16000 Consorci Esportiu Estany

QUOTES SEG. SOC. PERSONAL

2022

34

34105

1

16000 Càtedra d'Esports

QUOTES SEG. SOC. PERSONAL

7.208,34
8.228,34
7.208,34
3.087,54
5.141,82
18.078,48
11.429,10
5.264,22

DESPESES DE PERSONAL

65.646,18

64.359,00

CAPÍTOL 1

2022

2021

7.067,00
8.067,00
7.067,00
3.027,00
5.041,00
17.724,00
11.205,00
5.161,00

2022

34

34100

2

20200 Consorci Esportiu Estany

LLOGUER CABINES SANITÀRIES

2.500,00

2.500,00

2022
2022

34
34

34100
34100

2
2

20900 Consorci Esportiu Estany
21000 Consorci Esportiu Estany

CÀNON PROVES ESPORTIVES
MANTENIMENT CAMP DE REGATES

3.000,00
9.103,82

11.791,00

2022

34

34100

2

21200 Consorci Esportiu Estany

MANTENIMENT EDIFICIS

3.000,00

3.000,00

2022

34

34100

2

21400 Consorci Esportiu Estany

MANTENIMENT PLATAFORMA I ALTRES

3.000,00

3.000,00

2022

34

34100

2

22000 Consorci Esportiu Estany

MATERIAL OFICINA

500,00

500,00

2022

34

34100

2

22100 Consorci Esportiu Estany

ENERGIA ELÈCTRICA

50,00

50,00

2022

34

34100

2

22200 Consorci Esportiu Estany

COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

50,00

50,00

2022

34

34100

2

22201 Consorci Esportiu Estany

COMUNICACIONS POSTALS

50,00

50,00

2022

34

34100

2

22400 Consorci Esportiu Estany

PRIMES ASSEGURANCES

3.200,00

3.200,00

2022

34

34100

2

22601 Consorci Esportiu Estany

ATENCIONS PROTOCOLÀRIES

200,00

200,00

2022

34

34100

2

22699 Consorci Esportiu Estany

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00

1.000,00

2022

34

34100

2

22799 Consorci Esportiu Estany

CONTRACTES PREST. SERVEIS

2.000,00

2.000,00

2022

34

34100

2

23010 Consorci Esportiu Estany

DIETES

200,00

200,00

2022

34

34100

2

23110 Consorci Esportiu Estany

LOCOMOCIÓ

200,00

200,00

28.053,82

30.741,00

100,00

100,00

100,00
10.000,00
1.800,00

100,00
11.800,00
0,00

Reposició Camp de Regates

3.400,00
15.200,00
5.500,00

2.000,00
13.800,00
5.500,00

INVERSIONS
TOTAL PRESSUPOST 2022

5.500,00
114.500,00

5.500,00
114.500,00

CAPÍTOL 2
2022

34

34100

2022
2022

34
34

CAPÍTOL 3
34100
4
46701 Consorci Esportiu Estany
34100
4
46202 Consorci Esportiu Estany

3

35900 Consorci Esportiu Estany

2022

34

2022

34

34100
4
48901 Consorci Esportiu Estany
CAPÍTOL 4
34100
6
61900 Consorci Esportiu Estany
CAPÍTOL 6
`

BENS CORRENTS I SERVEIS
ALTRES DESPESES FINANCERES
DESPESES FINANCERS
CONVENI CONSORCI ESTANY
CONVENI AJ. BANYOLES ENCÀRREC DE GESTIÓ
CONVENI C.N.B. - CAMP. ESPANYA EN
AIGUES OBERTES – PAMRACE OPEN
PEDRO ABREU
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.000,00

PRESSUPOST DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

PRESSUPOST 2022
any
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

org
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

prog
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100
34100

2022
2022
2022
2022

34
34
34
34

34105
34105
34105
34105

cap
econ.
1
10100
1
10101
1
13100
1
16000
2
20200
2
20900
2
21000
2
21200
2
21400
2
22000
2
22100
2
22200
2
22201
2
22400
2
22601
2
22699
2
22799
2
23010
2
23110
3
35900
4
46701
4
46202
4
48901
4
61900
Total 34100
1
1
1
1

Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany
Consorci Esportiu Estany

12001 Càtedra d'Esports
12100 Càtedra d'Esports
12101 Càtedra d'Esports
16000 Càtedra d'Esports
Total 34105
Total general

Partida
2022
2021
RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU
7.208,34
7.067,00
ALTRES REMUNERACIONS
8.228,34
8.067,00
RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL
18.078,48
17.724,00
QUOTES SEG. SOC. PERSONAL
11.429,10
11.205,00
LLOGUER CABINES SANITÀRIES
2.500,00
2.500,00
CÀNON PROVES ESPORTIVES
3.000,00
3.000,00
MANTENIMENT CAMP DE REGATES
9.103,82
11.791,00
MANTENIMENT EDIFICIS
3.000,00
3.000,00
MANTENIMENT PLATAFORMA I ALTRES
3.000,00
3.000,00
MATERIAL OFICINA
500,00
500,00
ENERGIA ELÈCTRICA
50,00
50,00
COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES
50,00
50,00
COMUNICACIONS POSTALS
50,00
50,00
PRIMES ASSEGURANCES
3.200,00
3.200,00
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES
200,00
200,00
ALTRES DESPESES DIVERSES
1.000,00
1.000,00
CONTRACTES PREST. SERVEIS
2.000,00
2.000,00
DIETES
200,00
200,00
LOCOMOCIÓ
200,00
200,00
ALTRES DESPESES FINANCERES
100,00
100,00
CONVENI CONSORCI ESTANY
10.000,00
11.800,00
CONVENI AJ. BANYOLES ENCÀRREC DE GESTIÓ 1.800,00
0,00
CONVENI C.N.B. - CAMP. ESPANYA EN AIGUES OBERTES
3.400,00
– PAMRACE
2.000,00
OPEN PEDRO ABREU
REPOSICIÓ CAMP DE REGATES
5.500,00
5.500,00
CONSORCI ESPORTIU
93.798,08
94.204,00
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
COMPLEMENT DESTÍ
COMPLEMENT EXPECÍFIC
QUOTES SEG. SOC. PERSONAL
CÀTEDRA ESPORTS
TOTAL PRESSUPOST 2022

7.208,34
3.087,54
5.141,82
5.264,22
20.701,92
114.500,00

7.067,00
3.027,00
5.041,00
5.161,00
20.296,00
114.500,00

RESUM PRESSUPOST 2022
ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

CORRENTS

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ASTRES INGRESSOS
TRANFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

TOTAL

DE CAPITAL

0,00
0,00
0,00
109.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
109.000,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00

5.500,00

114.500,00

0,00
5.500,00

109.000,00

EUROS

RESUM PRESSUPOST 2022
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

DESPESES DE PERSONAL
BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSSIUS FINANCERS

TOTAL

CORRENTS

DE CAPITAL

65.646,18
28.053,82
100,00

15.200,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
109.000,00

5.500,00

TOTAL
65.646,18
28.053,82
100,00
15.200,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
114.500,00

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 2022
Personal laboral eventual

Denominació

Total
Grup
professiona
l

Especialitat professional

Nombre places

vacants

Observacions

1

0

Nombre places

vacants

Observacions

1

0

1/2 jornada

Titulats mitjos
Tècnic/a mig

A2

Tècnic mig - Gerent

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2022

I CONSIDERACIONS GENERALS

BASE PRIMERA: ÀMBIT D'APLICACIÓ, JERARQUIA NORMATIVA I VIGÈNCIA.
1.1.













L’aprovació, gestió i liquidació del pressupost general del Consorci Esportiu de
l’Estany de Banyoles, s’haurà d’ajustar a la normativa general aplicable als ens
locals:
Estatuts del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals (TRLRHL)
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos
Ordre Ministerial 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’estableix
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals (EPEL) modificada per l’Ordre
HAP/419/2014, de 14 de març.
Instrucció de Comptabilitat per a l’administració local Model Normal aprovada
per l’Ordre EHA/1781/2013
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d‘Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.
RD 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern
exercit per la Intervenció General de l’Estat.
RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern
a les entitats del Sector Públic Local.
Aquestes Bases i per les instruccions dictades pel Ple Municipal i l’Alcaldia.

1.2. Són normes d'obligat compliment de caràcter específic que regulen l'execució del
Pressupost d'aquest Consorci per a l'exercici 2022 - àdhuc en el cas de pròrroga -, i el
d'altres organismes autònoms i/o societats mercantils, amb capital total o
majoritàriament local, que hi hagi o que es puguin constituir.
1.3. No modifiquen allò que estableix la legislació econòmica general, ni els preceptes
d'ordre administratiu que necessitin procediment i solemnitats diferents de les de
l'aprovació del Pressupost, i estan sotmeses al que disposin els Reglaments i altres
disposicions de caràcter general.

1

II PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTARIA
BASE SEGONA: CODIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES.
2.1. Per programes: S'aplica la classificació establerta a l'annex I de l'O.M. de 3 de
desembre de 2008, en quant a les àrees de despeses i les polítiques de despeses. Dels
grups de programes, programes i subprogrames, s'han establert les que es detallen a
l'estructura del Pressupost de Despeses.
2.2. Per categoria econòmica: S'aplica a la classificació prevista a l'annex III de l'O.M.
de 3 de desembre de 2008, pel que fa a capítols i articles. Dels conceptes i
subconceptes, s'han creat els que es creuen més convenients per adaptar-los a la
naturalesa econòmica de la despesa.
2.3. Per unitat Orgànica: S'estableix una única orgànica (34).
BASE TERCERA: CODI DE LA CLASSIFICACIÓ PER INGRESSOS.
L'estructura del Pressupost s'ha ajustat a la classificació establerta a l'annex IV de l'O.M.
de 3 de desembre de 2008, amb els capítols, articles, conceptes i subconceptes que s'hi
detallen.
BASE QUARTA: DEFINICIÓ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA, VINCULACIÓ
JURÍDICA DELS CRÈDITS I CONTROL FISCAL.
4.1. L’aplicació pressupostària estarà constituïda per la conjunció de les classificacions
orgànica, a nivell d'àrea, per programes, a nivell de grups de programes, i econòmica,
a nivell de concepte.
4.2. El control comptable s'estableix sobre les aplicacions pressupostàries.
4.3. El control fiscal s'estableix sobre el nivell de vinculació jurídica.
4.4. La vinculació jurídica de crèdits serà, amb caràcter general, respecte de la
classificació funcional, el sub-programa; respecte de la classificació econòmica, el
capítol; i, respecte de la classificació orgànica la sub-àrea, llevat de les despeses
d'inversió, interessos, amortitzacions i les que provinguin d'ingressos de caràcter
finalista, que ho seran a nivell de partida pressupostària, i les despeses de personal que
la vinculació jurídica serà a nivell de capítol.
BASE CINQUENA: CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES PEL
2022.
5.1. Els crèdits inicials del Pressupost de 2022 d’aquesta entitat local es fixen en la
quantitat de 114.500,00 € desglossada de la següent manera per capítols:

2

ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ASTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

TOTAL

0,00
0,00
0,00
109.000,00
0,00

DE
CAPITAL

0,00

0,00
0,00
0,00
109.000,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00

5.500,00

114.500,00

0,00

0,00
5.500,00

109.000,00

EUROS

ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

TOTAL

CORRENTS
DESPESES DE PERSONAL
BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

DE
CAPITAL

65.646,18
28.053,82
100,00
15.200,00

TOTAL

0,00

65.646,18
28.053,82
100,00
15.200,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00

109.000,00

5.500,00 114.500,00

5.500,00
0,00

5.2. Els crèdits per despeses seran destinats exclusivament a la finalitat específica per
a la qual han estat aprovats en el Pressupost General o en les modificacions
degudament aprovades.
5.3. Amb càrrec a l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin
dintre de l'any natural de vigència del pressupost.
Per excepció, s'hi podran contreure: a) liquidacions, degudament reconegudes, de
diferències retributives del personal. b) compromisos degudament adquirits en exercicis
anteriors. c) les obligacions reconegudes pel Ple a què es refereix l'article 176 del R.D.L.
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

3

BASE SISENA: CRÈDITS DISPOSABLES, RETINGUTS I NO DISPOSABLES.
6.1. Els crèdits consignats en el Pressupost de despeses es poden trobar en alguna de
les següents situacions:
a) Crèdits disponibles, que no tenen cap més limitació que la seva quantia.
b) Crèdits retinguts. Es produeixen quan mitjançant un acte administratiu s'expedeix
una certificació d'existència a nivell de vinculació jurídica, de saldo suficient per
l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit per una quantia
determinada, produint-se una reserva en la comptabilitat amb aquesta finalitat.
S'entendran com a crèdits retinguts aquells per operacions de capital, fins que no estigui
garantit el seu finançament. En el cas de retencions per transferències, el nivell de
vinculació serà l’aplicació pressupostària.
c) Crèdits no disponibles, en virtut d'un acte pel qual es bloqueja la totalitat o una part
del saldo del crèdit, a nivell de vinculació jurídica, assignat a una aplicació
pressupostària, declarant-lo com a no susceptible d'utilització. No suposa l'anul·lació del
crèdit, però en la part no disponibles no s'hi podran acordar autoritzacions de despesa
ni transferències, ni podrà ésser incorporat al pressupost de l'exercici següent.
La declaració de no disponibilitat del crèdit correspon a la Junta General.

III MODIFICACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTATS
BASE

SETENA:

NORMES GENERALS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. RÈGIM DE TRANSFERÈNCIES.

I

7.1. Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació
establerta als articles 177 a 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
7.2. Els crèdits pressupostats es podran modificar, de forma que:
a) Incrementin el pressupost inicialment aprovat.
b) Produeixin variacions en les aplicacions pressupostàries sense que s’incrementi o
disminueixi el pressupost inicial.
c) Suposin una disminució del pressupost inicial.
7.3. Els expedients de modificació de crèdits que incrementin el pressupost inicialment
aprovat, podran arbitrar-se per:
a) Concessió de crèdits extraordinaris o suplements de crèdits.
b) Ampliació de crèdits.
c) Incorporació de romanents de crèdits.
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d) Generació i reposició de crèdits.
7.4. Els expedients de modificació de crèdits que produeixin variacions en les
aplicacions pressupostàries sense que s’incrementi o disminueixi el pressupost inicial
s’arbitrarà mitjançant les transferències entre partides pressupostàries.
7.5. Els expedients de modificació de crèdits que suposin una disminució del pressupost
inicial s’arbitraran a través de les baixes per anul·lació de crèdits pressupostats. Aquests
crèdits podran ser utilitzats per a finançar crèdits extraordinaris o suplements de crèdits.
7.6. Tot expedient de modificació pressupostària s’iniciarà mitjançant un decret de
Presidència, acompanyada per la corresponent proposta del Director del Consorci en les
que es justifiqui. Així mateix, les raons que la motiven i la incidència en la consecució
dels objectius de despeses previstos, i sempre que no s’indiqui al contrari, seran
competència del Consell Plenari.
7.7. a) S’autoritza qualsevol transferència de crèdit dintre del mateix grup de funció,
sempre que:
- No afecti, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits
extraordinaris.
- No disminueixi els romanents de crèdit no compresos procedents d’exercicis
tancats.
- No disminueixi
transferències.

els crèdits incrementats en anteriors suplements o

- No incrementi crèdits que, a causa d’altres transferències realitzades, s’hagin
minorat.
b) S’autoritza, així mateix, les transferències entre diferents grups de funció dels crèdits
de personal, sempre que:
- No afectin, ni augmentant ni disminuint, els crèdits ampliables o els crèdits
extraordinaris.
- No disminueixin els romanents de crèdit no compresos procedents d’exercicis
tancats.
c) S’autoritzen, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdit de
les dotacions no compromeses (dels diferents programes d’imprevistos) dintre de la
respectiva funció, o bé de tota una funció sense classificar dintre del grup de funció.
d) S’autoritza, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdit dintre
del mateix grup de funció, o entre diferents grups de funció si es tracta de crèdits de
personal, derivades de reorganitzacions administratives aprovades pel Consell Plenari.
e) En els supòsits anteriors, les transferències de crèdit seran autoritzades per la
Presidència o l’òrgan en qui delegui, a proposta del Director del Consorci, i previ informe
de la Intervenció.
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La resta dels expedients de transferència de crèdit no inclosos en l’apartat 7 anterior,
seran competència de la Junta General. La tramitació es realitzarà d’acord amb la
normativa legalment establerta.
7.8. El finançament dels expedients de modificació de crèdits que signifiquin concessió
de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit es realitzarà:
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.
b) Amb nous i majors ingressos recaptats, que inclou les operacions de crèdit, una
vegada formalment acceptades per l’entitat prestamista.
c) Per anul·lacions o baixes dels crèdits de despeses.
El romanent líquid de Tresoreria es calcularà d’acord amb l’article 101 i següents del
Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril.
Els nous i majors ingressos recaptats no hauran d’estar afectats a finalitats específiques,
ni tampoc podran ser utilitzats en el supòsit de romanent de Tresoreria negativa.
Per poder aplicar els nous o majors ingressos caldrà un saldo positiu derivat de l’excés
d’ingressos ja compromesos sobre aquells en què es prevegi un rendiment inferior al
pressupostat.
Les anul·lacions o baixes dels crèdits no compresos exigirà informe del Gerent,
acreditant la possibilitat d’efectuar l’anul·lació o baixa sense que se’n ressenti el servei
ni els interessos del Consorci. L’òrgan competent per la seva aprovació serà Junta
General.
En el supòsit de concessions de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit en casos
de calamitats públiques o d'excepcional interès general, s'atendrà a allò que disposa
l'article 177.6 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
BASE VUITENA: GENERACIÓ DE CRÈDITS i INCORPORACIÓ DE ROMANENTS.
8.1. Generació de crèdits: s’autoritzaran per Decret de la Presidència, previ informe de
la Intervenció, per a aquells crèdits pressupostaris que es corresponguin amb ingressos
de caràcter finalista, un cop acreditat el seu atorgament.
8.2. Incorporació de romanents de crèdit: Els expedients d’incorporació de romanents
de crèdit s’autoritzaran per Decret de la Presidència, previ informe de la Intervenció, i
d’acord a la normativa que li sigui d’aplicació.

IV GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
BASE NOVENA: FASES DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
9.1. FASES: La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:
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A) Autorització de la despesa.
B) Disposició o compromís de la despesa.
C) Reconeixement i liquidació de l’obligació.
D) Ordre de pagament.
A) Autorització de la despesa
A1) Definició: Es l’acte en virtut del qual l’òrgan competent acorda fer una despesa,
calculada de forma certa o aproximada, dins el límit de la consignació prevista en el
nivell de la vinculació jurídica del crèdit pressupostari, i es reserva a l’efecte la totalitat
o part de l’esmentat crèdit pressupostat.
L’autorització constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa, que es
materialitza amb l’aprovació dels actes preparatoris de la contractació administrativa.
A2) Competència: La competència per autoritzar una despesa correspon:
a) Al President, al Director del Consorci i al Consell Plenari segons es disposa als
estatuts.
A3) Document comptable: L’autorització de la despesa a l’efecte de comptabilització es
formalitzarà per l’òrgan gestor mitjançant la utilització del document comptable A.
A4) Justificació: Resolució administrativa que s’acreditarà dictada fins al límit de la
preceptiva reserva de crèdit expedida.
B) Disposició de la despesa
B1) Definició: Es l’acte mitjançant el qual el Consorci es compromet a fer una despesa
concreta, prèviament autoritzada, per un import fixat i amb unes condicions
determinades, que té rellevància jurídica envers tercers.
La disposició o compromís de despesa es materialitza, entre d’altres, amb l’adjudicació
del contracte.
B2) Competència: La competència per la disposició de la despesa correspon a l’òrgan
competent per adjudicar el contracte, sense perjudici de les delegacions i
desconcentracions que estiguin establertes.
La disposició haurà d’efectuar-se sobre una despesa prèviament autoritzada i el seu
import mai podrà ser superior a l’import autoritzat.
B3) Document comptable: La disposició de la despesa als efectes de comptabilització
es formalitzarà mitjançant el document D.
B4) Justificació: Acreditació de l’acte administratiu d’adjudicació del contracte o
d’adquisició del compromís de despesa.
C) Reconeixement i liquidació de l’obligació
C1) Definició: Es l’acte en virtut del qual es declara l’existència d’un crèdit exigible
contra l’ens, derivat d’una despesa autoritzada i compromesa.
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C2) Justificació: Els documents que justificaran la liquidació i el reconeixement de
l’obligació seran els que en cada cas s’estableixin en els plecs de condicions econòmic administratives o els que disposi la legislació aplicable a la contractació local. En defecte
de la seva regulació expressa, amb caràcter general, les despeses per a la realització
d’obres es justificaran mitjançant certificació d’obres expedida pel seu director i
acceptada pel contractista, juntament amb la corresponent factura, i les despeses per
serveis o subministraments es justificaran mitjançant factura.
Tots aquests documents hauran de tenir el grau de detall suficient per tal de poder
verificar i comprovar l’efectiva realització de l’obra, prestació del servei o recepció del
subministrament, amb les unitats i imports compromesos.
Tanmateix, els esmentats documents hauran de complir els requisits legals exigibles,
en especial, hauran de contenir el número d’identificació fiscal del proveïdor i el
desglossament de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Efectuades les comprovacions pertinents sobre la base dels documents justificatius i
verificada la conformitat, prèvia intervenció, l’òrgan gestor competent dictarà l’acte de
reconeixement i liquidació de l’obligació contreta a favor del creditor per l’import
meritat, que correspondrà a la totalitat o a una part del fixat en l’acte de disposició
previ.
C3) Competència: Correspondrà,
a) Al President, el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels
compromisos legalment adquirits, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar
al Director del Consorci en els casos previstos a l’art. 17.2 d dels Estatuts del Consorci.
b) Al Consell Plenari, el reconeixement d’obligacions en el supòsit d’inexistència de
dotació pressupostària, amb prèvia o simultània aprovació del corresponent crèdit
extraordinari o suplement de crèdit.
C4) Document comptable: La formalització de l’acte de reconeixement i liquidació
d’obligacions, a l’efecte de comptabilització, s’efectuarà mitjançant el document O.
D) Ordre de pagament
D1) Definició: Es l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagaments, en base a una
obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra
la Tresoreria de l’Ens.
D2) Ordre de prioritats: L’expedició d’ordres de pagament es realitzarà d’acord amb el
pla de disposició de fons que estableixi el President de l’Ens, que, en tot cas, haurà de
recollir la prioritat de les despeses de personal, de les obligacions contretes en exercicis
anteriors i les que per imperatiu legal o resolució judicial es determinin.
D3) Competència: Es competència del President, de conformitat amb el que disposa
l’apartat g) del punt 1 de l’art. 51 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, de Règim Local de
Catalunya.
L’ordenació de pagament podrà materialitzar-se en relacions d’ordres de pagament que
recolliran, com a mínim i per cadascuna de les obligacions incloses, els seus imports
brut i líquid, la identificació del creditor i l’aplicació o aplicacions pressupostàries a les
que s’han d’imputar les operacions, que hauran de coincidir, en tot cas, amb les de les
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obligacions reconegudes que corresponen, llevat en el seu import, que podrà ser pel
total de l’obligació o per un import menor a compte.
D4) Document comptable: La formalització de l’acte pel qual s’ordenen els pagaments,
a l’efecte de la seva comptabilització, s’efectuarà mitjançant el document P.
9.2. SUPÒSITS D’ACUMULACIÓ EN UN SOL ACTE ADMINISTRATIU DE
PLURALITAT DE FASES DE REALITZACIÓ DE LA DESPESA.
9.2.1. Podran acumular-se en un sol acte administratiu diverses fases de la realització
de la despesa quan es donin conjuntament les següents circumstàncies:
a) Quan es produeixi identitat o simultaneïtat d’acte administratiu.
b) Quan la competència correspongui al mateix òrgan.
9.2.2. L’acte administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes
que si aquestes fases s’aprovessin separadament.
9.2.3. Supòsits d’acumulació:
A) Fases A - D (autorització - disposició)
A1) Podrà donar-se en aquells supòsits de contractació menor en què concorrin les
circumstàncies expressades en l’apartat 9.2.1. anterior.
A2) Tanmateix, es produirà l’acumulació A-D, amb efectes de primer dia de l’exercici
econòmic, de totes aquelles despeses derivades de compromisos o contractacions
anteriors per a una quantitat certa.
En tots aquests supòsits, la comptabilització amb fase A-D es produirà de forma
automàtica amb efectes del primer dia de l’exercici econòmic.
B) Fases A - D - O (autorització -disposició- reconeixement de l’obligació)
Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic no es poden acumular aquestes fases donat que primer s’ha aprovar la despesa
(AD).
C) Fases A - D - O - P (autorització – disposició - reconeixement obligació pagament)
Només es podran tramitar aquest tipus d’operacions quan es tracti de pagament
d’edictes per la publicació d’acords del Consorci, prèvia tramitació.
D) Fases O - P (reconeixement de l’obligació - pagament)
D1) Podrà produir-se l’acumulació de fases O-P en aquelles despeses degudament
autoritzades i compromeses (en fase D o AD), en les quals hi concorrin les
circumstàncies expressades en el punt 9.2.1. anterior, per les fases de reconeixement
de l’obligació i ordre de pagament.
D2) Es produirà el supòsit d’acumulació O-P en aquelles despeses compromeses
prèviament, de caràcter periòdic, i que tinguin una meritació i pagament simultani, com
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les de personal (nòmines, seguretat social, etc.), les assegurances, lloguers, interessos
i amortitzacions de crèdits vius, aportacions i transferències corrents, etc.
D3) Es justificaran segons la naturalesa de la despesa.

9.3. ANUL·LACIÓ DE LES DIFERENTS FASES DE LA DESPESA
9.3.1. L’anul·lació d’una o diverses fases de la despesa separades o acumulades es
realitzarà reproduint el mateix document, on hi constarà que es tracta d’una anul·lació
i en la referència el signe "/"; així, per exemple: A/ serà una anul·lació d’una
autorització; ADO/ serà una autorització – disposició - reconeixement de l’obligació
anul·lada, etc.
9.3.2. L’anul·lació haurà de ser motivada i resolta pel mateix òrgan competent per
aprovar la fase o fases corresponents de la despesa.
9.3.3. Les anul·lacions es comptabilitzaran de forma idèntica a la fase o fases de què
es tracti, però amb signe negatiu.
9.4. TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE LES FACTURES
9.4.1. Els proveïdors obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, que
estableix l’obligatorietat de la facturació electrònica, hauran de presentar les factures
en format electrònic mitjançant el punt general d’entrada de factures que es determini.
9.4.2. Els proveïdors no obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013, i les exclusions
assenyalades en el punt anterior, podran lliurar les factures per correu ordinari,
presencialment a les oficines del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles o a través
de la Seu Electrònica del Consorci.
La factura haurà de complir com a mínim les següents condicions d’acord amb el RD
1619/2012, de 30 de novembre que aprova el Reglament de les obligacions de
facturació.
a) Identificació correcta de les dades fiscals del proveïdor: Nom o raó
social, NIF i domicili fiscal.
b) Identificació correcta del deutor, es dir, el Consorci Esportiu de l’Estany de
Banyoles, incloent adreça.
c) Número de la factura.
d) Data d’expedició de la factura.
e) Descripció de l’obra, servei o subministrament realitzat i la data de
realització o prestació.
f)

Import de la factura, amb desglossament de la base imposable, tipus
impositiu de l’IVA, o en cas d’exempció, l’article de la Llei 37/1992, de 28
de desembre de l’IVA pel qual es regeix, IRPF si s’escau, i el total de la
factura.
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9.4.1.

No seran objecte d’anotació en el Registre de factures totes aquelles factures
o documents justificatius que hagin estat ateses mitjançant ADOP a justificar
o bestretes de caixa fixa.

BASE

DESENA:
COMPETÈNCIES,
DELEGACIONS
EN
MATÈRIA
D’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, RECONEIXEMENTS DE LES
OBLIGACIONS I PAGAMENT DE LA DESPESA.

10.1. Les competències originàries en les fases d’autorització i disposició de les
despeses seran les que els Estatuts del Consorci, la Llei o, en el seu cas, el Reglament
d’Organització Municipal, atribueix a cadascun dels òrgans.
10.2. Dins l’àmbit de les seves respectives competències originàries, la Junta General i
la Presidència podran delegar-les, amb els límits fixats a la legislació vigent.

BASE ONZENA: REGULACIÓ D’ALGUNES DESPESES ESPECÍFIQUES
11.1 Competències en matèria de personal:
Correspondran al President, dins l’àmbit de les seves respectives competències, d’acord
amb el que disposen els Estatuts.
Les competències en matèria de personal no són delegables.
Les retribucions bàsiques del personal al servei d’aquest Consorci i les seves
modificacions seran les fixades en els corresponents acords de la Junta General, d’acord
amb al que disposi la Llei de Pressupostos de l’Estat o normes que les substitueixin o
complementin en cada moment.
11.2. Indemnitzacions per raó del servei:
S’aplicarà el que estableix el RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per
raó del servei, o normativa que la substitueixi en cada moment, tant pel personal com
pels càrrecs electes.
Les indemnitzacions regulades anteriorment seran incompatibles amb la compensació
amb qualsevol altra despesa originada pel mateix concepte.
11.3 Indemnitzacions dels càrrecs electes
Les retribucions i assignacions dels membres del Consorci per cada exercici seran les
que aprovi la Junta General en cada mandat dins els límits de la consignació
pressupostària disponible, la seva modificació o derogació. Les indemnitzacions per
assistències dels càrrecs electes del Consorci seran les que fixi la Junta General en
cada moment.
Els càrrecs electes tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses
efectivament ocasionades, així d’acord amb la documentació justificativa
corresponents i pels conceptes i les quanties a les quals es refereix el grup primer
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del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.
Les despeses per quilometratge que es retribuiran a 0,19 €/km. o quantitat que es
reguli en cada moment a la normativa d’indemnització per raó de servei.
11.4. Concessió i justificació de les subvencions
La competència per a la concessió de subvenció correspondrà al President fins al límit
quantitatiu de 6.000 euros, i a la Junta General quan ultrapassi aquest límit.
Les subvencions de caràcter finalista es justificaran de la mateixa forma que la regulada
per a les restants despeses a justificar i les no finalistes es motivaran en la pròpia
resolució.
11.5. Despeses a justificar
a) Es podran expedir ordres de pagament "a justificar" amb càrrec a partides del vigent
pressupost amb crèdit disponible, sempre que es conegui l’import de la despesa i no el
puguin acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició.
L’autorització correspondrà únicament al President.
b) L’expedició d’ordres de pagament "a justificar" restarà condicionada a les
disponibilitats líquides de la Tresoreria.
c) Els pagaments de fons "a justificar" es realitzaran a la persona o entitat que quedarà
obligada a justificar la despesa dins el termini establert.
d) Els perceptors d’ordres de pagament quedaran obligats a justificar l’aplicació de les
quantitats rebudes dins el termini d’un mes. No podran expedir-se noves ordres de
pagament "a justificar", pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que
tinguin en el seu poder fons pendents de justificar. Els documents acreditatius de la
despesa seran els que corresponguin en funció de la naturalesa de la despesa.
e) Els límits quantitatius de les ordres de pagament "a justificar" es fixen en 1.000
euros.
f) Les ordres de pagament "a justificar" seran aplicables a les partides pressupostàries
que corresponguin segons la naturalesa de la despesa.
11.6. Bestretes de caixa fixa
El President podrà establir, mitjançant decret i amb informe favorable, la concessió de
bestretes de caixa fixa per atendre les despeses, com dietes, despeses de viatge,
material no inventariable, conservació, petits subministres i d’altres de característiques
similars. A tal efecte, podrà autoritzar, a proposta del Gerent del Consorci, el
nomenament d’habilitats que disposaran d’una bestreta de caixa fixa per atendre petites
despeses l’eficàcia i economicitat de les quals faci aconsellable el pagament en el
moment de l’execució de la despesa.
Les bestretes de caixa fixa tenen caràcter extrapressupostari i s’utilitzaran per l’atenció
immediata de les despeses que permetin l’acumulació de fases ADOP.
La quantia global de les bestretes de caixa concedides i pendent de justificar i
comptabilitzar no podrà excedir de 600 euros per cada habilitat.
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Igualment, no es podran realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa fixa pagaments
individualitzats superiors a 200 euros.
Els habilitats rendiran comptes de les despeses ateses amb avenços de caixa fixa a
mesura que les necessitats de Tresoreria aconsellin la reposició dels fons utilitzats i
acompanyaran les factures i altres documents originals que justifiquin l’aplicació dels
fons. Durant el mes de desembre quedaran cancel·lades totes les bestretes de caixa
fixa i suspeses les habilitacions corresponents.
Una vegada comprovats i conformats els justificants per l’oficina gestora, s’expediran
els corresponents documents comptables ADOP d’execució del pressupost de despeses,
amb imputació a les aplicacions pressupostàries que correspongui segons la despesa
realitzada.
Es portarà comptabilitat auxiliar detallada de totes les operacions que realitzi amb
càrrec a les bestretes de caixa fixa.
11.7. Certificacions d’obres i serveis: tramitació i endossament:
11.7.1. Les certificacions d’obres i en el seu cas, dels serveis, es lliuraran d’acord amb
el que estableixen els plecs de condicions que regeixen la contractació, i, en defecte
d’aquesta regulació, per les normes aplicables a la contractació local.
11.7.2. Seran expedides pel director de les obres o responsable del servei, que, en tot
cas, serà un tècnic competent legalment nomenat, i acceptades per l’adjudicatari.
11.7.3. Es meritaran amb efectes de la data del seu lliurament. Han d’incorporar la
corresponent factura fiscal.
11.7.4. Prèvia intervenció, seran aprovades per l’òrgan competent amb efectes de la
data de meritació.
11.7.5. L’acte d’aprovació constitueix el reconeixement de l’obligació.
11.8. Despeses plurianuals
11.8.1. Podran realitzar-se despeses de caràcter plurianual en els termes previstos a
l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
11.8.2. Es portarà una comptabilització separada de les certificacions emeses i de les
autoritzacions i compromisos de despeses de caràcter plurianual.
11.9. Despeses d’exercicis anteriors
11.9.1. Correspondrà a la Junta General el reconeixement d’obligacions derivades de
despeses d’exercicis anteriors.
11.9.2. En el cas de no existir consignació pressupostària suficient, caldrà l’aprovació
prèvia o simultània del corresponent expedient de modificació de crèdits.
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11.9.3. A l’efecte de comptabilització, el reconeixement de l’obligació derivada d’una
despesa d’exercicis anteriors implicarà la formalització del corresponent document ADO,
en la forma prevista per a aquesta acumulació de fases.
11.9.4. Els drets liquidats i reconeguts a favor del Consorci, que estiguin vençuts i
pendents de cobrament, podran ésser compensats amb obligacions pendents de
pagament a l’Administració deutora, sense altre requisit que la tramesa de la liquidació
dels comptes que es compensen i de les corresponents cartes de pagament.
BASE DOTZENA: AUTORITZACIÓ PER CONCERTAR CRÈDITS I OPERACIONS DE
TRESORERIA
12.1. Autorització per a la tramitació de crèdits
S’hauran d’obtenir, abans de la formalització dels préstecs, les autoritzacions
preceptives, en especial de l’Ajuntament de Banyoles on es troba adscrit aquest
Consorci.
Mentre no estigui autoritzat el préstec, no es podran contractar les inversions o finalitats
a què vagin destinades. En el cas que la inversió o finalitat fos finançada amb
subvencions o altres ingressos, o en part també amb préstec, tampoc es podrà
contractar fins que els recursos siguin efectius.
12.2. Operacions de Tresoreria
Per atendre les necessitats transitòries de Tresoreria, s’autoritza el Consell Plenari per
formalitzar diverses operacions, fins al límit establert per l’article 51 de del RDL 2/2004
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Per a
l’aprovació d’aquestes operacions caldrà l’autorització de l’Ajuntament de Banyoles on
es troba adscrit aquest Consorci.
BASE TRETZENA: ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ
13.1. Corresponen a l’Interventor/a de l’Ajuntament de Banyoles com a ens d’adscripció
les funcions de control i fiscalització.
13.2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no
inventariable, subministraments menors, els de caràcter periòdic i de tracte successiu,
a partir de quan hagi estat intervinguda la despesa corresponent al període inicial de
l’acte o contracte del qual derivin o de les seves modificacions.
13.3. Per l’adquisició de material s’estarà, en tot cas, a la normativa general de
contractació respectant els principis de publicitat i lliure concurrència.
13.4. El control financer es realitzarà per procediments d’auditoria d’acord amb les
normes d’auditoria del sector públic.
13.5. El resultat del control efectuat es reflectirà en un informe escrit, en el qual hi
constaran totes les observacions i conclusions que se’n dedueixin. Els informes,
conjuntament amb les al·legacions efectuades per l’òrgan auditat, seran enviades al
Consell Plenari als efectes legals oportuns.

14

13.6. Control d’eficàcia: La comprovació periòdica del grau de compliment dels
objectius, així com de l’anàlisi del cost de funcionament i rendiment dels serveis o
inversions, es realitzarà per la Intervenció, previ acord del Ple municipal.
13.7. Informació comptable: La Intervenció a requeriment del President informarà
sobre l’estat d’execució de pressupost, dels moviments de Tresoreria per operacions
extrapressupostàries i de qualsevol altre informació comptable que es consideri
convenient.
13.8. L’aprovació del desenvolupament de la tramitació de la despesa, per tal d’agilitar
els processos comptables, es faran mitjançant Resolució de Presidència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.Primera.- Les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Banyoles s’aplicaran
amb caràcter subsidiari a les presents bases.
Segona.- En els contractes menors s’han tramitar d’acord a la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Tercera.- Les despeses corrents vinculades a alguna subvenció estan condicionades a
la recepció de les subvencions que les financen parcialment.
En el supòsit de que els ingressos vinculats a la despesa no es rebessin o fossin menors
als consignats es procedirà a efectuar una reserva de crèdit d’igual import o proporció
la despesa corresponent.

15

