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Memòria del President 

Pressupost del Consell Comarcal de la Selva 

Pel que fa als ingressos, s’ha pres com a referència l’import dels drets reconeguts durant 
l’exercici 2018, d’acord amb les dades resultants dels estats de liquidació del pressupost a 
novembre de 2018 i la previsió a 31 de desembre de 2018. 

S’han aplicat els increments previstos a l’expedient de modificació de les Ordenances 
Fiscals de 2019 i s’han mantingut les previsions dels conceptes que no seran objecte de cap 
modificació. 

En l’apartat de despeses, es contemplen les quantitats necessàries per fer front a les 
obligacions a càrrec del Consell Comarcal en concepte de retribucions del personal 
funcionari i laboral al servei de la corporació, de contractes signats amb empreses i altres 
professionals i les obligacions financeres resultants dels quadres teòrics d’amortització de 
les operacions de crèdit actualment concertades.  

Els responsables de gestionar les despeses continuaran amb l’encàrrec específic 
d’incrementar els mecanismes de control de la despesa, d’aplicar mesures encaminades a 
obtenir estalvi en la gestió de compres i la millora en els circuïts administratius de gestió de 
la despesa. 

El Pressupost de 2019 s’ha elaborat amb la finalitat d’assegurar els actuals nivells de 
prestació de serveis als ciutadans i millorar-los en la mesura que sigui possible. Es situa en 
una xifra de 43.581.555,48€ i representa un 19,02% d’augment respecte els 36.617.332,21 € 
de l’exercici 2018. Aquest increment ve motivat pels següents conceptes: 

• Increment serveis recollida residus empresa NORA,SA: 3.293.210€ 
• Sistemes de sanejament (ACA): 956.991€ 
• Projectes de promoció del territori : 812.064€ 
• Inversions del Consell/Assumir despesa sortida soci privat NORA,SA: 496.862,27€ 
• Projectes foment ocupació: 245.198€ 
• Serveis socials: 234.444€ 
• Gestió tributària: 199.097€ 

 

Si tenim en compte només les operacions corrents (capítol 1 a 4), el pressupost de 2019 
puja a 41.156.775,09€, que representa un augment  d’un 16,567% respecte als 
35.308.666,03€ de l’exercici 2018. Si comparem els ingressos corrents del pressupost 2019, 
41.534.527,94€, respecte els del pressupost 2018, 35.748.254,58€ representen un 16,19% 
d’augment. 
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El Pressupost de 2019 es presenta amb un estalvi brut de 515.671,83 €, resultant d’uns 
ingressos corrents de 41.534.527,94€ i unes despeses corrents (capítols 1,2 i 4) de 
41.018.856,12 €. Representa un 1,25 % de les despeses corrents. Aquesta xifra es 
destinarà a finançar parcialment el pla d’inversions 2019 per un import de 136.188,92 €. La 
resta, 241.563,93 € es destinen al finançament dels passius financers, i 137.918,97 € a 
atendre les despeses financeres. 

El pressupost per a l’exercici 2019 suposa un increment de 6.964.223,27€, respecte 
l’exercici 2018. 

Cal analitzar cadascun dels departaments per donar explicació  a les variacions respecte 
l’exercici 2018: 

Departament d’organització interna 

Incorpora com a novetat el capítol 8 de despeses: Actius financers,  amb un import de 
657.054€ corresponent a la despesa que pertocaria al CCSelva per la sortida del soci privat 
de l’empresa NORA,SA.. El seu càlcul s’ha realitzat anant a màxims, i es preveu el seu 
finançament a través de la concertació d’un préstec. 
 
Durant l’exercici 2019 està previst el trasllat dels serveis que requereixen atenció ciutadana 
al nou local que s’ha llogat mitjançant contractació oberta durant el 2018. És per això que 
s’ha dotat  l’aplicació pressupostària 12.9201.63901 amb un crèdit de 50.000 (la resta està 
reservada amb finançament afectat), també s’ha previst major despesa de manteniment i 
lloguer. 
 
Des de la unitat de noves tecnologies es continuarà impulsant la implantació de 
l’administració electrònica.  

Es continua amb el pla de restauració del castell de Montsoriu (80.000€), ja que es compta 
obtenir novament una subvenció de la Generalitat de Catalunya. 

Departament d’organització del territori 

El departament continua creixent tant amb servei com pressupost.  

Unitat de Medi ambient  
 
Es treballa en dos àmbits: la protecció (campanyes, gestió...) i el tractament de residus. 
 
El Consell Comarcal gestiona les competències de recollida de residus i deixalleria de 19 
municipis. Per a l’exercici 2019 s’ha tingut en compte l’increment de serveis acordats amb el 
municipi de Tossa de Mar, les millores de serveis del municipi de Blanes, així com la revisió 
de serveis dels altres municipis per tal de millorar l’índex de recollida selectiva. 
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Pel que fa al tractament de residus, s’incrementa el tractament de la matèria orgànica degut 
a l’increment de la taxa i també de les tones tractades. Tanmateix, pel que fa al tractament 
de la resta, s’ha previst el creixement degut a la repercussió del cànon (de 35,60 a 41,30 
€/T), restant a l’espera de l’aprovació del nou conveni amb Lloret de Mar per determinar 
l’increment del preu del tractament. 
 
La gestió dels convenis d’ecoembes i ecovidrio, i els retors del cànon presenten un 
increment degut a l’increment de la recollida selectiva especialment destacable en aquells 
municipis amb la implantació del porta a porta. 
 
En la gestió de sistemes de sanejament, el pressupost per a l’exercici 2019 presenta un 
increment derivat del increment de fons destinats a les reposicions i millores i també 
presenta un increment el cost de l’explotació, el qual es determinarà definitivament al 
finalitzar el procediment de contractació actualment obert.   
 
Pel que fa a l’Agència Comarcal de l’Energia, sha previst un petit increment en previsió de la 
nova contractació del programa de comptabilitat energètica.  
 
Unitat de Serveis tècnics 
 
Un any més es consoliden les línies de servei que es presten des d’aquesta unitat, amb la 
previsió de creixement amb un cinquè arquitecte de programa.  
 
Unitat de Sostenibilitat 
 
Al centre d’acollida d’animals abandonats s’incorpora de nou una partida de inversió per 
ampliar i millorar les instal·lacions, tot i això, estabilitzant el cost del servei. 
 
En l’àmbit de la protecció civil i prevenció d’incendis, s’ha previst un creixement dels serveis 
prestats ja sigui per la incorporació de nous municipis com per la incorporació de nous 
serveis i tràmits. El pressupost d’aquest servei és un reflexa de l’acceptació que té per part 
dels municipis.   
 
Pel que fa al servei de transport a la demanda, s’ha previst continuïtat, condicionada a 
l’atorgament de la subvenció per part de la Direcció General de Transports. 
 

Departament de serveis a la ciutadania 

Empresa 

Un any més el Consell Comarcal gestiona el Centre – Eix de Negoci de Santa Coloma. 
Aquest any es treballarà per consolidar el projecte de pre-acceleració de projectes 
empresarials (iniciativa finançada pel PECT del FEDER) 
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A més, es continua treballant en el programa Catalunya Emprèn de suport a l’emprenedoria i 
l’autoocupació, i amb la formació ocupacional, amb l’organització de diversos cursos de 
gestió empresarial.  

El servei de dinamització empresarial, dirigit especialment al sector comerç i de serveis, es 
continua oferint en 12 municipis de la comarca 

Finalment, es consolida la participació en el Projecte d’Ateneus Cooperatius Terres 
Gironines, en què la comarca de la Selva és la seu d’un dels tres cercles cooperatius. 

Joventut 

L’Oficina Jove es consolida i amplia el seu equip (1 coordinador + 7 tècnics compartits + 1 
dinamitzador + 1 impulsor), per poder donar resposta a les demandes dels ajuntaments de la 
comarca. 

Es continuarà oferint el servei de tècnics compartits de Joventut en 15 municipis de la 
comarca. 

Ensenyament 

És de destacar el pressupost destinat a beques de menjador, a través del contracte 
programa amb el Departament d’Ensenyament, que se situarà al voltant d’1.500.000€ 

Es continuaran gestionant, a través del contracte de concessió administrativa amb EUREST, 
40 menjadors escolars (29 escoles i 11 llars d’infants), i impulsant subvencions a les AMPA’s 
d’aquests centres per organitzar activitats de dinamització del lleure durant l’horari de 
migdia, per un import total de 120.000 euros. 

S’impulsarà, un any més, el projecte UEC de Blanes, amb 12 alumnes participants. 

Esports 

Es continua ajudant, a nivell tècnic i econòmic, a les entitats de la comarca que organitzen 
activitats esportives (a través d’una convocatòria d’ajuts en espècie amb elements com 
dorsals, medalles/copes, servei sanitari, etc.). 

Igualment, es continua oferint suport tècnic i econòmic al Consell Esportiu de la Selva 
especialment en l’organització del Gran Premi de Cros i els Jocs Esportius Escolars. 
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Departament d’atenció a les persones 

Benestar social 

La Generalitat de Catalunya a través del contracte programa de serveis socials ha 
incrementat la seva aportació respecte l’any 2018 en 100.722,28€. Comporta  realitzar les 
següents millores en els serveis: 

Serveis socials bàsics: es preveu la incorporació d’un treballador social (21,5 professionals) i 
un educador social (14 professionals) per tal de complir amb els ratis exigits de 35,5 
persones. S’incorporaran 3 administratives de suport a territori (5 professionals l’any 2019 i 
es quedarà una persona per incorporar el 2020). Per altra part comentar que els serveis 
d’ajut a la dependència incorporen més dotació econòmica i per tant s’arribarà a més 
persones. 

Serveis socials especialitzats: la nova dotació econòmica permet continuar millorant algun 
dels serveis: es dona un impuls importants als Serveis socioeducatius davant situacions de 
risc per infants i adolescents (SIS). Se’ns han atorgat noves dotacions en matèria de 
productes de suport a persones amb mobilitat reduïda o manca d’autonomia; també pel 
desenvolupament de plans d’igualtat i per l’impuls d’un punt d’assessorament LGTBI. 

Oficina d’Habitatge 

Es continuaran tramitant  prestacions i ajuts d’urgència  al lloguer i prestacions de lloguer 
just. Es comptarà amb la borsa d’habitatge,  amb ajuts a fons perdut per rehabilitacions, amb 
el registre Únic de Sol·licitants d’Habitatges de protecció oficial i ajuts implícits. Es dona 
continuïtat al Servei d’Intermediació amb temes d’habitatge (ofideute). 

Oficina de Consum 

Continuarà donant resposta als conflictes sorgits en matèria de consum a través del Servei 
d’assessorament, mediació i arbitratge. Així mateix s’està treballant per agilitzar els  
expedients i reduir el termini de resposta gràcies al suport de programes del SOC. 
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Departament de promoció del territori 

Turisme i  territori 

Es desenvoluparà nova oferta cultural i turística entorn del patrimoni material i immaterial de 
la Selva amb iniciatives vinculades al Vescomtat de Cabrera (projecte FEDER), al Camí de 
Sant Jaume i a l’artesanat artístic (projecte Coop’Art POCTEFA). 

Es continuarà treballant en l’especialització de la Selva en l’àmbit agroalimentari-turístic a 
través d’iniciatives entorn dels productes locals (projecte Localitza), dels recursos marítims i 
pesquers (projecte FEMP-GALP Costa Brava) i de les accions de dinamització de l’AODL de 
competitivitat territorial.  

Es prosseguirà amb el manteniment de les rutes turístiques i el desenvolupament de nous 
itineraris locals i supramunicipals, amb iniciatives com la “Tourdera, ruta de la Tordera i la 
Riera d’Arbúcies”, la creació d’oferta cicloturística i la connexió de les xarxes de la 
demarcació gironina. 

Es donarà suport a la cooperació públic-privada i a la innovació turística a través d’accions 
de foment de la competitivitat, i de la participació en iniciatives supramunicipals (Associació 
comarcal de turisme, Patronat de turisme Costa Brava-Girona, etc.) 

Ocupació 

S’executarà durant l’any 2019 el Projecte Singular “Millora de l’ocupació i atracció del talent 
jove a la indústria” per a 20 joves i, es tornarà a participar en el programa “Joves en 
Pràctiques” amb 6 contractacions.  

També es tornarà a participar en els programes d’orientació i ocupació destinats a persones 
aturades de llarga durada “Ubicat” amb 150 usuaris i l’Enfeina’t, amb la contractació de 7 
persones aturades de llarga durada. 

Per a persones aturades majors de 45 anys que no reben cap prestació, per a persones 
perceptores de la renda garantida de ciutadania i per a dones en situació d’atur es 
desenvoluparà conjuntament amb els municipis de la comarca, el programa de Treball i 
Formació amb la contractació de 50 persones, 30 persones durant 6 mesos i 20 persones 
més durant 12 mesos. 

Es posarà en marxa una nova edició del programa 30 PLUS, adreçat a 35 persones 
aturades de la comarca, d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu i, s’ha renovat el tècnic /a 
AODL de millora de l’ocupació. 
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Es continuarà amb el servei de la Xarxa SIO (servei d’orientació i inserció laboral en conveni 
amb varis municipis). 

Cultura 

Es continuarà l’acció de promoció cultural a través del portal “SelvaCultura”, del cicle 
d’exposicions itinerants “Art en ruta”, de l’impuls als projectes culturals del territori i de la 
creació d’una xarxa de serveis compartits. 

Es treballarà en la dinamització de l’ecosistema cultural-creatiu de la Selva (Projectes 
Innovadors SOC), a través d’accions de suport als agents del sector i a les regidories de 
cultura de la comarca. A través de l’AODL d’aquest àmbit, s’impulsaran accions dirigides a la 
professionalització i la connexió entre sector públic i privat: el Dossier de les arts escèniques 
i la música de la Selva, la Xarxa cultural-creativa, la borsa de projectes culturals-creatius, 
etc. 

Així mateix, es col·laborarà en projectes de territori com ara la beca de recerca de la Selva, 
el Patronat del castell Montsoriu, el Centre d’Estudis Selvatans, etc. 

Departament de gestió tributària i cadastral 

Gestió tributària i cadastral 

Es compta ja amb la delegació de 23 municipis.  

Durant l’exercici 2019 està previst iniciar nous projectes,encaminats com sempre,  a garantir 
el procés de millora continua que regeix el servei: es consolidarà el servei telefònic d’atenció 
immediata al ciutadà (call center), es continuarà amb l’impuls de l’establiment de 
l’administració electrònica i està previst dotar el servei d’una nova estructura d’assistència 
jurídica. 

b) Situació financera i d’endeutament 

L’endeutament bancari previst a 31 de desembre de 2019 (2.382.035,47 € ) representa el 
8,07 % dels ingressos liquidats durant l’exercici 2018, capítols 1 a 5. 

Calculat sobre la previsió de tancament a 31 de desembre de 2018 (37.640.833,53€) 
representa un 6,33%. 

Calculat sobre els ingressos corrents previstos per a 2018, representa un 5,74 %. 

El Pressupost de l’exercici 2019 preveu la concertació d’una operació de crèdit de 707.054€ 
per a finançar el capítol 6 (50.000,00€),i el capítol 8 ( 657.054,00€)  
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Si calculem el % d’endeutament a 31 de desembre de 2018 ( 971.186,76€ ) sobre la previsió 
d’ingressos corrents de 2019 ( 41.534.527,94 € ) es situaria a l’entorn del 4,92 %. 

D’acord amb els Plans Pressupostaris a mig termini el·laborats en compliment de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, el % d’endeutament bancari a llarg 
termini a 31 de desembre de cada exercici, calculat sobre els ingressos corrents previstos 
per a cada exercici evolucionaria de la següent forma: 

• 2019 : 5,74 % (amb dades actualitzades) 
• 2020 : 5,33 % (amb dades actualitzades) 

• 2021 : 4,53 % (amb dades actualitzades) 

 

Cal fer esment que el 10 de juliol de 2018, l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva 
NORA,SA, ha estat sectoritzada com administració pública, adscrita al Consell Comarcal de 
la Selva. L’endeutament consolidat a 31 de desembre de 2019 està previst que es situï en  
7.870.674,92€ que representaria un 18,95% d’endeutament sobre el ingressos corrents 
consolidats de l’exercici 2019.  

c) Operacions de capital 

Les noves inversions que contempla el Pressupost de 2019 en el seu capítol 6 sumen un 
total de 1.496.162,46 €, finançats de la forma següent: 

Subvencions Generalitat 1.309.973,54 87,56% 

Aportacions pressupost corrent  136.188,92 9,10% 

Endeutament 50.000,00 03,34% 

Total 1.496.162,46 100,00% 

 

d) Compliment del principi d’estabilitat pressupostària 

El Pressupost de l’exercici 2019 COMPLEIX el principi d’estabilitat Pressupostària atès que 
els ingressos no financers, caps 1 a 7, representen 42.844.501,48 € i les despeses no 
financeres, caps 1 a 7, sumen un total 42.652.937,55 €, d’acord amb l’informe de la 
interventora del Consell Comarcal. 
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Pressupost del Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu 

a) Operacions corrents 

El Pressupost de 2019 s’ha elaborat a partir de les dades existents de l’exercici 2018, es 
situa en una xifra de 97.750,00€ que representa un increment d’un 2,2% respecte els 
95.546,00€ de l’exercici anterior. 

b) Situació financera i d’endeutament 

El Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu no té endeutament. 

c) Compliment del principi d’estabilitat pressupostària 

El Pressupost de l’exercici 2016 COMPLEIX el principi d’estabilitat Pressupostària atès que 
els ingressos no financers, caps 1 a 7, representen 97.750,00€ i les despeses no financeres, 
caps 1 a 7, sumen el mateix import de 97.750,00€ d’acord amb l’informe de l’Interventor del 
Consell Comarcal. 

 

Santa Coloma de Farners, 4 de desembre de 2018 

El president 

 
 
Salvador Balliu Torroella 
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Liquidació del pressupost de 2017 i avanç de la de 2018 
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Avanç de la liquidació de l’exercici 2018 

Avanç de la liquidació del Consell Comarcal de la Selva a 30 de novembre de 2018 

Pressupost de despeses  

Descripció Crèdits inicial 
Incorporació. 

Romanent 
Altres Crèdits definitius 

Despeses 
compromeses 

% sobre 
crèdit 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

% sobre 
crèdit 

Pagaments 
realitzats 

% sobre 
oblig. 

Obligacions 
pendent de 

pagament 

Romanent de 
crèdit computat 

Romanent de 
crèdit no 
computat 

Despeses de personal. 9.392.057,42 126.240,39 0,00 9.518.297,81 6.401.512,10 67,25% 6.401.512,10 67,25% 6.387.142,10 99,78% 14.370,00 0,00 3.116.785,71 

Despeses corrents en 
béns i serveis. 

21.779.990,84 1.263.245,66 25.780,12 23.069.016,62 18.272.603,03 79,21% 17.524.803,03 75,97% 15.337.286,29 87,52% 2.187.516,74 747.800,00 4.796.413,59 

Despeses financeres. 149.234,28 0,00 0,00 149.234,28 92.733,22 62,14% 92.733,22 62,14% 91.676,40 98,86% 1.056,82 0,00 56.501,06 

Transferències corrents. 3.987.383,49 40.000,00 77.075,00 4.104.458,49 2.372.025,02 57,79% 2.372.025,00 57,79% 2.145.885,83 90,47% 226.139,17 0,02 1.732.433,47 

Inversions reals. 1.001.077,63 1.552.793,43 197.616,00 2.751.487,06 450.464,91 16,37% 207.078,68 7,53% 198.648,21 95,93% 8.430,47 243.386,23 2.301.022,15 

Actius financers. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8.700,00 29,00% 8.700,00 29,00% 5.700,00 65,52% 3.000,00 0,00 21.300,00 

Passius financers. 277.588,55 437.757,17 0,00 715.345,72 700.156,53 97,88% 700.156,53 97,88% 283.400,56 40,48% 416.755,97 0,00 15.189,19 

Total 36.617.332,21 3.420.036,65 300.471,12 40.337.839,98 28.298.194,81   6.401.512,10   24.449.739,39   14.370,00 991.186,25 12.039.645,17 
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Avanç de la liquidació del Consell Comarcal de la Selva a 30 de novembre de 2018 

Pressupost d’ingressos  

Descripció 
Previsions 

inicials 
Modificacions 

Previsions 
definitives 

Drets reconeguts 
Drets 

anul·lats 
Drets 

cancel·lats 
Drets reconeguts 

nets 

 % sobre 
previsions 
definitives 

Recaptació neta. 
Drets nets 

 % sobre drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació neta. 
Drets pendents 

de cobrament 

 Compensació drets 
reconeguts nets i 

previsions. 

Taxes, preus públics i 
altres ingressos. 

7.935.283,24 0,00 7.935.283,24 7.048.463,86 49.292,93 0,00 6.999.170,93 88,20% 5.291.593,30 75,60% 1.707.577,63 936.112,31 

Transferències corrents. 27.792.871,34 102.855,12 27.895.726,46 22.404.631,93 47.140,68 0,00 22.357.491,25 80,15% 17.279.490,88 77,29% 5.078.000,37 5.538.235,21 

Ingressos patrimonials. 20.100,00 0,00 20.100,00 91.793,50 0,00 0,00 91.793,50 456,68% 5.224,00 5,69% 86.569,50 -71.693,50 

Transferències de 
capital. 

839.077,63 197.616,00 1.036.693,63 19.303,80 7.861,48 0,00 11.442,32 1,10% 11.442,32 100,00% 0,00 1.025.251,31 

Actius financers. 30.000,00 3.420.036,65 3.450.036,65 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 0,17% 2.008,31 35,23% 3.691,69 3.444.336,65 

Total 36.617.332,21 3.720.507,77 40.337.839,98 29.569.893,09 104.295,09 0,00 29.465.598,00   22.589.758,81   6.875.839,19 10.872.241,98 
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Avanç de la liquidació del Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu a 30 de novembre de 2018 

Pressupost de despeses  

Descripció Crèdits inicial 
Incorporació. 

Romanent 
Crèdits 

definitius 
Despeses 

compromeses 
% sobre 

crèdit 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

% sobre 
crèdit 

Pagaments 
realitzats 

% sobre 
oblig. 

Obligacions 
pendent de 

pagament 

Romanent de 
crèdit no 
computat 

Despeses de personal. 26.195,00 0,00 26.195,00 18.394,01 70,22% 18.394,01 70,22% 18.394,01 100,00% 0,00 7.800,99 

Despeses corrents en béns i serveis. 32.166,00 0,00 32.166,00 28.998,89 90,15% 28.998,89 90,15% 28.998,89 100,00% 0,00 3.167,11 

Despeses financeres. 2.185,00 0,00 2.185,00 476,91 21,83% 476,91 21,83% 476,91 100,00% 0,00 1.708,09 

Transferències corrents. 35.000,00 0,00 35.000,00 47.372,00 135,35% 47.372,00 135,35% 43.016,00 90,80% 4.356,00 -12.372,00 

TOTAL 95.546,00  95.546,00 95.241,81  95.241,81  90.885,81  4.356,00 304,19 

 

Avanç de la liquidació del Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu a 30 de novembre de 2018 

Pressupost d’ingressos  

Descripció 

Previsions 
inicials Modificacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets reconeguts 
nets 

 % sobre 
previsions 
definitives 

Recaptació neta. 
Drets nets 

 % sobre drets 
reconeguts nets 

Recaptació neta. 
Drets pendents 

de cobrament 

 Compensació drets 
reconeguts nets i 

previsions. 

Taxes, preus públics i altres ingressos. 60.000,00 0,00 60.000,00 50.501,44 28,50 0,00 50.472,94 84,12% 50.412,94 99,88% 60,00 9.527,06 

Transferències corrents. 35.546,00 0,00 35.546,00 47.906,00 0,00 0,00 47.906,00 134,77% 45.578,00 95,14% 2.328,00 -12.360,00 

Total 95.546,00 0,00 95.546,00 98.407,44 28,50 0,00 98.378,94   95.990,94   2.388,00 -2.832,94 
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Annex de personal. Exercici 2019 

Plantilla de personal 2019 

Personal funcionari 

Escala Subescala Classe Grup Places Vacants 
1 1 

Secretaria 
  1 1 

Secretaria-
Intervenció 

  
1 1 

1 1 

Habilitació Nacional 

Intervenció-
tresoreria   

A1 

1 1 

            

Administració General Gestió   A1 1 1 

            

Administració General Gestió   A2 1 0 

            

Administració General Administrativa   C1 40 39 

            

Administració General Auxiliar   C2 1 1 

            

Administració Especial Tècnica  Superior A1 5 5 

            

Administració Especial Técnica Diplomada A2 5 5 

            

Administració Especial 
Serveis 

especials 
comeses 
especials 

A1 10 9 

            

Administració Especial 
Serveis 

especials 
comeses 
especials 

A2 11 10 

            

Administració Especial 
Serveis 

Especials 
comeses 
especials 

C1 8 8 

 

Observacions: Les places de personal funcionari es veuran condicionades al resultat del 
procés de funcionarització, segons el Pla d’ordenació aprovat pel Ple (Exp.2016/369), en 
tant que es crearan aquelles que s’extingeixin com a personal laboral fix. 
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Personal laboral de caràcter permanent o fix 

Categoria Grup Places Vacants Observacions 

Cap Departament A1 3 0 
Places subjectes a procés de 

funcionarització 

Cap d'unitat A1 2 1 
1 plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Pedagog/a A1 2 1 
1 plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Psicòleg/oga A1 3 2 
1 plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a d’arxiu i gestió documental A1 1 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a atenció a les persones A1 1 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a desenvolupament de projectes A1 2 2 
Places subjectes a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a de comunicació A1 1 0   

Arquitecte/a Tècnic A2 2 0 
Places subjectes a procés de 

funcionarització 

Cap de Departament A2 2 0 
Places subjectes a procés de 

funcionarització 

Cap d’unitat A2 7 1 
6 places subjectes a procés de 

funcionarització 

Educador/a social A2 12 10 
2 places subjectes a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a d’atenció a les persones A2 1 1   

Tècnic/a de gestió tributària A2 1 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a de territori i sostenibilitat A2 1 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a d'organització interna A2 2 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a de medi ambient A2 2 1 
1 plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Treballador/a social A2 19 9 
10 places subjectes a procés 

de funcionarització 

Administratiu/va de gestió C1 12 4 
8 places subjectes a procés de 

funcionarització 

Administratiu/va de gestió tributària C1 6 3 
3 places subjectes a procés de 

funcionarització 

Auxiliar del CAAS C1 2 0   

Cap d’unitat C1 2 0 
Places subjectes a procés de 

funcionarització 

Deliniant C1 1 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Gestor/a tributari C1 2 1 
1 plaça subjecte a procés de 

funcionarització 
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Oficial de manteniment C1 2 0   

Responsable xarxa senderisme C1 1 1   

Secretària presidència-gerència C1 1 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a auxiliar d'arxiu C1 1 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a auxiliar de serveis a la ciutadania C1 1 0 
Plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Tècnic/a informàtic i de telecomunicacions C1 3 2 
1 plaça subjecte a procés de 

funcionarització 

Auxiliar del CAAS C2 3 2   

Auxiliar administratiu/va de gestió tributària C2 1 1   

Informador/a - tramitador/a C2 2 0 
Places subjectes a procés de 

funcionarització 

Operària de manteniment C2 1 1   

Operària de neteja AP 3 2   
 
 
Personal eventual 

Categoria 
Gru

p  
Place

s 
Gerent A1 1 

 

Personal funcionari interí de programa (no estructural) 

     

Categoria 
Gru

p  
Place

s 
Arquitecte/a A1 2 

Pedagog/a A1 1 

Psicòleg/a A1 1 

Tècnic d’arxiu A1 1 

Tècnic prevenció d’incendis A1 1 

Educador/a social A2 4 

Enginyer tècnic A2 2 

Tècnic/a de joventut A2 2 

Tècnic/a de medi ambient A2 1 

Tècnic promoció del territori A2 1 

Treballador/a social A2 2 

Administratiu/va de gestió C1 9 

Administrativa de gestió tributària C1 3 
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Personal laboral temporal de programa (no estructural) 

Categoria 
Gru

p  
Place

s 
Agent d’ocupació i Desenvolupament Local  A1 3 
Tècnics de serveis a la ciutadania A1 2 

Tutor programa 30 plus A1 1 
Tècnic/a d’ocupació A1 2 
Coordinadors programes de formació A2 3 

Administrativa de gestió C1 2 
Alumnes/Treballadors programes de formació AP 49 
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Pla d’inversions 2019 

Inversions i transferències de capital 

   TIPUS DE FINANÇAMENT 

CODI DENOMINACIÓ DELPROJECTE IMPORT AJUNTAM. GENERALITAT 
GENERALITAT- 

FEDER 
DIPUTACIÓ 
DE GIRONA ALTRES PRÉSTEC TOTAL 

                    

2019/1 Inversions mobiliari gestió tributària 40.000,00         40.000,00   40.000,00 

2019/2 Inversió equips informàtics 5.000,00         5.000,00   5.000,00 

2019/3 
Inversió equips informàtics 
g.tributària 20.000,00         20.000,00   20.000,00 

2019/4 Inversions centre acollida animals 50.000,00         50.000,00   50.000,00 

2019/5 
Inversions funcionament Consell 
Comarcal 50.000,00           50.000,00 50.000,00 

2019/6 Inversions ruta de la Tordera 348.324,80 174.162,40     174.162,40     348.324,80 

2019/7 
Inversions Hostalric. Vescomtat de 
Cabrera 284.959,40 189.155,29   95.804,11       284.959,40 

2019/8 
Inversió museu Gabella.Vescomtat 
Cabrera 375.992,38 220.623,63   155.368,75       375.992,38 

2019/9 
Inversió centre interpretació 
Vescomtat de Cabrera 241.885,88   72.544,12 99.952,84 48.200,00 21.188,92   241.885,88 

2019/10 Inversions castell de Montsoriu 80.000,00     80.000,00       80.000,00 

  TOTAL 1.496.162,46 583.941,32 72.544,12 431.125,70 222.362,40 136.188,92 50.000,00 1.496.162,46 
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Situació i evolució previsible de l’endeutament financer 

Endeutament 2019 

ENDEUTAMENT 2019 
       

ENTITAT 
DATA 
FINAL % 

SALDO 
01/01/2018 INTERESSOS AMORTITZACIONS 

SALDO 
31/12/2019 

              
              
LA CAIXA-PLANTA 04/03/2023 1,666% 971.186,76 13.876,80 194.237,35 776.949,41 
Nou préstec       47.326,58 3.756,12 659.727,42 
Total prestecs     971.186,76 61.203,38 197.993,47 1.436.676,83 
              
              
Aval NORA 4,000,000 30/06/2026 3,400% 1.073.205,32     945.358,64 
subtotal     1.073.205,32     945.358,64 
              
Total préstecs + 
avals     2.044.392,08 61.203,38 197.993,47 2.382.035,47 
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Endeutament consolidat amb l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva,NORA,SA 

ENDEUTAMENT 2019 
       

ENTITAT 
DATA 
FINAL % 

SALDO 
31/12/2018 INTERESSOS AMORTITZACIONS 

SALDO 
31/12/2019 

              
LA CAIXA-PLANTA 04/03/2023 1,667% 971.186,76 14.008,89 194.237,35 776.949,41 
Nou préstec       47.326,58 3.756,12 659.727,42 
Total prestecs CCS     971.186,76 61.335,47 197.993,47 1.436.676,83 
              
NORA 4,000,000 30/06/2026 3,400% 2.146.410,64 69.740,86 255.693,36 1.890.717,28 
            0,00 
NORA 3'3m a 8a 01/07/2025 3,450% 3.300.000,00 109.783,93 471.428,58 2.828.571,42 
NORA 1937500 
Tossa 31/12/2026 1,150% 1.937.500,00 31.521,14 222.790,61 1.714.709,39 
Total prestecs 
NORA     7.383.910,64 211.045,93 949.912,55 6.433.998,09 
              
Total préstecs      8.355.097,40 272.381,40 1.147.906,02 7.870.674,92 
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Informe econòmic – financer, emès per l’interventor  

En compliment del que disposa l’apartat 1 de l’article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es formula el present informe 
econòmic-financer. 

Format el projecte de pressupost general pel president de la Corporació i examinat el 
contingut del que es proposa així con la documentació que forma part de l’expedient, el 
funcionari informant considera el següent: 

1. Pressupost del Consell Comarcal de la Selva 

1. El Pressupost de l’exercici 2019 s’ha confeccionat sense dèficit inicial. A nivell intern 
presenta un estalvi corrent positiu de 377.752,85 € (que representa un 1,24 % de la despesa 
corrent) que es distribueix entre el finançament d’actuacions d’inversió per import de 
136.188,92 € i el finançament dels passius financers per un import restant de 241.563,93 € 
obtenint-se el pressupost següent: 

Ingressos 

Capítol Denominació Import  

I Impostos directes 0,00 € 

II Impostos indirectes 0,00 € 

III Taxes i altres ingressos 21.719.478,36 € 

IV Transferències corrents 19.793.449,58 € 

V Ingressos patrimonials 21.600,00 € 

VI Alienació d'inversions reals 0,00 € 

VII Transferències de capital 1.309.973,54 € 

VIII Actius financers 30.000,00 € 

IX Passius financers 707.054,00 € 

 Total 43.581.555,48 € 

 

Despeses 

Capítol Denominació Import  

I Despeses de personal 10.303.512,73 € 

II Despeses corrents 26.510.690,54 € 

III Despeses financeres 137.918,97 € 

IV Transferències corrents 4.204.652,85 € 
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VI Inversions 1.496.162,46 € 

VII Transferències de capital 0,00 € 

VIII Actius financers 687.054,00 € 

IX Passius financers 241.563,93 € 

 Total 43.581.555,48 € 

 

S’han incorporat en l’expedient els documents previstos en l’article 164 i següents del RDL 
2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

2. Les Bases d’execució s’han confeccionat de manera que s’adeqüin les característiques 
del Consell Comarcal de la Selva amb les disposicions generals previstes en el RDL 2/2004, 
de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordre de 23 de 
novembre de 2004, d’aprovació de la Instrucció de comptabilitat de l’administració local, i 
altres normes concordants en matèria pressupostària, financera i tributària. 

Contenen, per tant, l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a 
l’organització i característiques pròpies del Consell Comarcal de la Selva, així com aquelles 
altres normes necessàries per a una encertada gestió i amb les prevencions oportunes o 
convenients per a la millor realització de les despeses i la recaptació dels recursos, complint-
se d’aquesta manera el que preveu l’article 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals.  

3. Pel càlcul del rendiment previst en els ingressos s’ha tingut en consideració les 
modificacions de les ordenances fiscals que han de regir en l’exercici econòmic de 2019. 

4. El Pressupost de l’exercici 2019 preveu la concertació d’una operació de crèdit de 
707.054€ per a finançar el capítol 6 (50.000,00€),i el capítol 8 ( 657.054,00€)  

L’endeutament previst a 31 de desembre de 2019 representarà un previsible 5,74% respecte 
els ingressos corrents previstos per 2019. 

A l’hora d’analitzar els % anteriors cal tenir en compte que els càlculs s’han realitzat sobre 
dades resultants de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, ja que la de l’exercici 
2018 es portarà a terme un cop finalitzat el present exercici. 

Calculat sobre la previsió de tancament a 31 de desembre de 2018, el % d’endeutament es 
situaria al 6,62%. 

El 10 de juliol de 2018, l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA,SA, ha estat 
sectoritzada com administració pública, adscrita al Consell Comarcal de la Selva. 
L’endeutament consolidat a 31/12/2019 està previst que es situï en  7.870.674,92€ que 
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representaria un 18,95% d’endeutament sobre el ingressos corrents consolidats de l’exercici 
2019.  

5. Conté també el Pressupost de 2019 l’annex de personal al servei del Consell Comarcal, 
que es reflecteix en la plantilla de personal. 

 

2. Pressupost del patronat per a la conservació del castell de Montsoriu 

1. El Pressupost de l’exercici 2019 s’ha confeccionat sense dèficit inicial.  

Ingressos 

Capítol Denominació Import  

I Impostos directes 0,00 € 

II Impostos indirectes 0,00 € 

III Taxes i altres ingressos 62.204,00 € 

IV Transferències corrents 35.546,00 € 

V Ingressos patrimonials 0,00 € 

VI Alienació d'inversions reals 0,00 € 

VII Transferències de capital 0,00 € 

IX Passius financers 0,00 € 

 Total 97.750,00 € 

 

Despeses 

Capítol Denominació Import  

I Despeses de personal 30.284,18 € 

II Despeses corrents 26.865,82 € 

III Despeses financeres 600,00 € 

IV Transferències corrents 40.000,00 € 

VI Inversions 0,00 € 

VII Transferències de capital 0,00 € 

VIII Actius financers 0,00 € 

IX Amortitzacions financeres 0,00 € 

 Total 97.750,00 € 
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S’annexa el pressupost aprovat per l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva 
NORA,SA per a l’exercici 2019. 

S’han incorporat en l’expedient els documents previstos en l’article 164 i següents del RDL 
2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

Per tot l’anterior, es considera que formalment la proposta de pressupost per a l’exercici 
2019 s’ajusta a la legalitat vigent. 

Santa Coloma de Farners, 4 de desembre de 2018 

 

La interventora accidental 
M.Àngels Cros i Bartrina 
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3. Ràtios de tresoreria, endeutament i estalvi net  

M.Àngels Cros Bartrina, interventora accidental del Consell Comarcal de la Selva,  
   
CERTIFICO:   
   
Que els ratis de tresoreria, endeutament i estalvi net, calculats d'acord amb l'Ordre 
ECF/138/2007 
són els que es detallen a continuació:   
   

Drets liquidats per operacions corrents     

(capítols 1 a 5), exercici 2017 29.526.261,34 (a) 

     

Obligacions corrents reconegudes    

(capítols 1 a 4), exercici 2017 28.730.038,25 (b) 

     

Obligacions corrents reconegudes    

no financeres (capítols 1+2+4), exercici 2017 28.611.448,17 (c) 

     

Obligacions corrents 2017 finançades amb RTDG/2016 340.096,58 (d) 

   

Deute viu per préstecs a ll/t a  01/01/2019 971.186,76 (e1) 

Deute viu per avals a 01/01/2019 1.073.205,32 (e4) 

Total deute viu a 01/01/2019 2.044.392,08 ( e )  

     

Deute viu per préstecs a ll/t a 31/12/2019 1.436.676,83 (f1) 

Deute viu per avals a 31/12/2019 945.358,64 (f4) 

Total deute viu a 31/12/2019 2.382.035,47 (f) 

   

Operació de deute 2019 707.054,00 (i) 

     

Anualitat teòrica 2019 310.505,03 (j1) 

Anualitat teòrica 2019 per avals 155.475,37 (j3) 

Anualitat teòrica 2019 total segons contractes 465.980,40 (j) 

     

Quotes amortització 2019 197.993,47 (l) 

     

Romanent de tresoreria per a despeses generals 416.755,97 (ll) 

(Liquidació 2017)    

     

Import contractat operacions a c/t a 31/12/2018 0 (m) 

Import disposat operacions a c/t a 31/12/2018 0 (n) 

     

Ingressos corrents PRESSUPOST 2019 ( caps. 1 A 5 ) 41.534.527,94 (o) 

Despeses corrents PRESSUPOST 2019 ( caps. 1 + 2 + 3 + 4 + 9 ) 41.398.339,02 (p) 

     

Saldo corrent 136.188,92 (q) 
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Despeses corrents no financeres ( caps. 1 + 2 + 4 ) 41.018.856,12 ( r )  

   

1 Ràtios legals:   

   

1.1 Estalvi net     

Estalvi net sobre liquidació 2017   

Estalvi net (préstecs) 944.404,72 1.1 

%  estalvi net 3,20% 1.1/a 

    

Estalvi net ( amb AT només avals ) 1.099.434,38 1.3 

%  estalvi net 3,72% 1.3/a 

    

Estalvi net ( amb AT total segons quadres ) 788.929,35 1 

%  estalvi net 2,67% 1/a 

    

Estalvi net sobre PRESSUPOST INICIAL 2019   

Estalvi net (préstecs) 205.166,79 1.1 

%  estalvi net 0,69% 1.1/a 

    

Estalvi net ( amb AT només avals ) 360.196,45 1.3 

%  estalvi net 1,22% 1.3/a 

    

Estalvi net ( amb AT total segons quadres ) 49.691,42 1 

%  estalvi net 0,17% 1/a 

   

1.2 Deute viu        

Deute viu  ( sobre liquidació 2017)   

    

% deute viu a 01/01/2018 per préstecs 3,29% 3.1 

% deute viu a 01/01/2018 per avals 3,63% 3.4 

% deute viu a 01/01/2018 total 6,92% 3 

    

% deute viu a 31/12/2018 per préstecs 4,87% 4.1 

% deute viu a 31/12/2018 per avals 3,20% 4.4 

% deute viu a 31/12/2018 total 8,07% 4 

    

% Deute viu  ( sobre pressupost inicial  2019)   

    

% deute viu a 01/01/2018 per préstecs 2,34% 6.1 

% deute viu a 01/01/2018 per avals 2,58% 6.4 

% deute viu a 01/01/2018 total 4,92% 6 

    

% deute viu a 31/12/2018 per préstecs 3,46% 7.1 

% deute viu a 31/12/2018 per avals 2,28% 7.4 

% deute viu a 31/12/2018 total segons contractes 5,74% 7 

    

Tresoreria  ( sobre liquidació 2017 )   
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% = imports contractats operacions tresoreria / RD's 1 a 5 0,00%  

% = imports disposats operacions tresoreria / RD's 1 a 5 0,00%  

(a data 31/12/2017)   

      

   

2 Ràtios financers     

   

Capacitat de retorn del deute (únicament préstecs a ll/t concertats )    

    

Estalvi corrent 2017 ( 1 a 5 ingressos - 1 a 4 despeses ) 796.223,09 9 

Estalvi corrent previsió 2018 ( 1 a 5 ingressos - 1 a 4 despeses ) 515.671,82 10 

    

Deute viu a 01/01/2018 per préstecs a ll/t 971.186,76 11 

Deute viu a 31/12/2018 per préstecs a ll/t 1.436.676,83 12 

    

Capacitat de retorn sobre pressupost incial 2019   

    

% = estalvi corrent / deute viu a llarg termini 01/01/2018 53,10%  

Termini de retorn=Deute viu a 01/01/18 estalvi corrent 1,88 anys 

    

% = estalvi corrent / deute viu a llarg termini 31/12/2018 35,89%  

Termini de retorn=Deute viu a 31/12/18 estalvi corrent 2,79 anys 

    

% = estalvi corrent / deute viu ll.termini 01/01/2018 préstecs + avals 25,22%  

Termini de retorn=Deute viu a 01/01/2018 estalvi corrent 3,96 anys 

    

% = estalvi corrent / deute viu ll.termini 31/12/2018 préstecs + avals 21,65%  

Termini de retorn=Deute viu a 31/12/2018 estalvi corrent 4,62 anys 

    

Romanent de tresoreria   

    

% = RTDG / ingressos corrents * 100 1,41%  

      

   

(*) L'article 53 del RD 2/2004 que per autorització d'operacions a llarg termini    

en el càlcul de l'estalvi net no s'inclouran les despeses finançades amb romanent líquid tresoreria 

D'acord amb el càlcul de la liquidació de l'exerici 2017 (estudi del resultat pressupostari )    

aquest import es situa en  1.302.301,18   

   

M. Àngels Cros Bartrina   

Interventora accidental   

   
   
   
Santa Coloma de Farners a 4 de desembre de 2018   
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Informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària, emès per la interventora 

Referència: 

Pressupost exercici 2019 

Avaluació compliment estabilitat pressupostària i regla de la despesa 

Fonaments de dret: 

RD 1463/2007 de 2 de novembre, Reglament de la llei d’estabilitat pressupostària. 

Informe 

1. El Pressupost de l’exercici 2019 presenta la següent estructura, resumit per 
capítols: 

Capítol Denominació CCS   PGCMCM   Eliminacions Consolidat   

3  

Taxes, preus 
públics,altres 
ingressos 21.719.478,36 49,84 62.204,00 63,64   21.781.682,36 49,88 

4  
Transferències 
corrents 19.793.449,58 45,42 35.546,00 36,36 -8.498,00 € 19.820.497,58 45,39 

5  
Ingressos 
patrimonials 21.600,00 0,05 0,00 0,00   21.600,00 0,05 

7  
Transferències de 
capital 1.309.973,54 3,01 0,00 0,00   1.309.973,54 3,00 

8  Actius financers 30.000,00 0,07 0,00 0,00   30.000,00 0,07 

9 Passius financers 707.054,00  1,62      707.054,00  1,62 

  Total 43.581.555,483 100,00 97.750,00 100,00 -8.498,00 € 43.670.807,48 100,00 
Llegenda: CCS: Consell Comarcal de la Selva PGCMCM: Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu 

Capítol Denominació CCS   PGCMCM   Eliminacions Consolidat   

1  
Despeses de 
personal 10.303.512,73 23,64 30.284,18 30,98   10.333.796,91 23,66 

2  
Despeses corrents 
en béns i serveis 26.510.690,54 60,83 26.865,82 27,48   26.537.556,36 60,77 

3  
Despeses 
financeres 137.918,97 0,32 600,00 0,61   138.518,97 0,32 

4  
Transferències 
corrents 4.204.652,85 9,65 40.000,00 40,92 -8.498,00 € 4.236.154,85 9,70 

6  Inversions reals 1.496.162,46 3,43 0,00 0,00   1.496.162,46 3,43 

8  Actius financers 687.054,00 1,58 0,00 0,00   687.054,00 1,57 

9  Passius financers 241.563,93 0,55 0,00 0,00   241.563,93 0,55 

  Total 43.581.555,48 100,00 97.750,00 100,00 -8.498,00 € 43.670.807,48 100,00 
Llegenda: CCS: Consell Comarcal de la Selva PGCMCM: Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu 
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2. Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària: 

2.1 Consell Comarcal de la Selva 

Compliment: ∑ capítols 1 a 7 d’ingressos ≥ ∑ capítols 1 a 7 de despeses 

Càlcul: 

- Suma capítols 1 a 7 d’ingressos 42.844.501,48 € 
- Suma capítols 1 a 7 de despeses 42.652.937,55 € 
- Resultat         191.563,93 € 

Atès que del procés de càlcul no en resulta cap dèficit, qui subscriu informa que el 
pressupost de l’exercici 2017 COMPLEIX l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 

2.2 Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu 

Compliment: ∑ capítols 1 a 7 d’ingressos ≥ ∑ capítols 1 a 7 de despeses 

Càlcul: 

- Suma capítols 1 a 7 d’ingressos 97.750,00€ 
- Suma capítols 1 a 7 de despeses 97.750,00€ 
- Resultat                                            0,00 € 

 

2.3 Serveis Mediambientals de la Selva, NORA,SA (s’annexa) 

Compliment: ∑ capítols 1 a 7 d’ingressos ≥ ∑ capítols 1 a 7 de despeses 

Càlcul: 

- Suma capítols 1 a 7 d’ingressos 13.157.457,89€ 
- Suma capítols 1 a 7 de despeses 13.157.411,72€ 
- Resultat                                                  46,17 € 

 

Atès que del procés de càlcul no en resulta cap dèficit, qui subscriu informa que el 
pressupost de l’exercici 2019 COMPLEIX l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
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3. Compliment regla de la despesa (art. 12 de la llei 2/2012 de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera). 

L’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que mitjançant 
informe d’intervenció s’avaluarà el compliment de la regla de la despesa  només pel que fa a 
la  liquidació.  

Atenent a aquesta situació s’informa que el pressupost consolidat per a l’exercici 2019 
després d’aplicar un 2,70% sobre la despesa no financera (capítols 1 a 7) de la previsió de 
tancament a 31 de desembre de 2018 més/menys els corresponents ajustaments 
presentaria el següent detall: 

3.1 Consell Comarcal de la Selva (consolidat) 

Regla de la despesa   

    

Despesa no financera (capítols 1 a 7) 37.221.198,97 

    

Despesa financera (capítol 3) -149.234,28 

    

Subtotal  37.071.964,69 

    

Despesa finançada amb  ingressos finalistes 2018 19.828.643,04 

    

Despesa computable exercici en curs 6.893.841,82 

    

Despesa computable liquidació exercici anterior 6.893.841,82 

    

Taxa de referència (2,7%) 186.133,73 

    

Subtotal 7.079.975,55 

    

Increment despesa per canvis normatius 13.045.458,00 € 

    

Límit regla de la despesa 20.135.433,55 
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Del procés de càlcul es conclou que el Pressupost 2019 consolidat si s’executés pels 
imports que es presenta a aprovació COMPLIRIA la Regla de la Despesa. 

 

Santa Coloma de Farners, 4 de desembre de 2018 

La interventora accidental 

 

 

M.Àngels Cros i Bartrina  
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Estat d’ingressos i despeses corresponent al Consell 
Comarcal 

1. Estat d’ingressos i despeses del pressupost del Consell Comarcal de la 
Selva 

Pressupost de despeses 2019 

Es presenta el pressupost de despeses per a l’exercici 2019 amb un comparatiu respecte 
l’exercici 2018  

Org. Prog. Econ. Sp. Descripció 2019 2018 

11 3322 12000 01 Sous del grup A1.Arxiu comarcal 17.784,27 17.281,04 

11 3322 12003 01 Sous del grup C1.Arxiu comarcal 12.330,95 11.994,54 

11 3322 12006 01 Triennis.Arxiu comarcal 1.369,30 1.308,13 

11 3322 12100 01 Complement de destinació.Arxiu comarcal 10.950,24 10.682,59 

11 3322 12101 01 Complement específic.Arxiu comarcal 10.684,32 10.267,01 

11 3322 12103 01 Altres complements.Arxiu comarcal 762,52 1.033,59 

11 3322 16000 01 Seguretat social personal arxiu comarcal 17.740,76 17.267,38 

11 3322 22699 01 Despeses arxiu comarcal 9.000,00 9.000,00 

11 3322 22702 01 Serveis externs arxius municipals 10.000,00 5.000,00 

11 3322     Arxius. 90.622,36 83.834,28 

11 9202 11000 01 Retribucions bàsiques personal eventual. Gerència 23.257,55 22.642,48 

11 9202 11001 01 Altres remuneracions personal eventual.Gerència 38.888,12 37.656,91 

11 9202 12003 01 Sous del grup C1.Serveis administratius  gerència 13.281,22 12.892,63 

11 9202 12006 01 Triennis.Gerència i serveis administratius 2.910,88 2.511,76 

11 9202 12100 01 Complement de destinació.Gerència i serveis administratius 4.456,83 4.347,89 

11 9202 12101 01 Complement específic.Gerència i serveis administratius 9.740,85 9.400,28 

11 9202 12103 01 Altres complements.Gerència i serveis administratius 2.345,17 2.686,82 

11 9202 16000 01 Seguretat social gerència i serv.administratius 25.003,26 24.413,37 

11 9202     Gerència 119.883,88 116.552,14 

11 9203 13000 01 Retribucions tècnica comunicació 35.557,76 34.800,48 

11 9203 16000 01 Seguretat social comunicació 10.987,35 10.753,35 

11 9203 22602 01 Despeses de comunicació 35.000,00 35.000,00 

11 9203     Comunicació 81.545,11 80.553,83 

11 9204 12000 01 Sous del grup A1 secretaria 77.482,97 57.574,41 

11 9204 12001 01 Sous del grup A2. Secretaria 15.870,57 14.416,73 

11 9204 12003 01 Sous del grup C1.Secretaria 24.259,44 11.823,39 

11 9204 12004 01 Sous del grup C2. Secretaria-atenció ciutadà 10.440,39      0,00 

11 9204 12006 01 Triennis secretaria 8.158,84 10.477,12 

11 9204 12100 01 Complement de destinació secretaria 62.620,19 40.637,35 

11 9204 12101 01 Complement específic secretaria 62.589,83 45.517,88 

11 9204 12103 01 Altres complements.Secretaria 3.497,66 3.759,78 

11 9204 16000 01 Seguretat social secretaria 75.311,93 48.383,58 

11 9204     Secretaria 340.231,82 232.590,24 
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11 9205 12000 01 Sous del grup A1. Intervenció 10.943,81 10.653,72 

11 9205 12001 01 Sous del grup A2. Intervenció 15.795,24 15.395,78 

11 9205 12003 01 Sous del grup C1.Intervenció 36.099,58 35.140,64 

11 9205 12006 01 Triennis intervenció 4.435,11 4.134,62 

11 9205 12100 01 Complement de destinació intervenció 25.568,23 24.943,42 

11 9205 12101 01 Complement específic intervenció 29.870,33 28.739,93 

11 9205 12103 01 Altres complements.Intervenció 2.512,96 3.596,47 

11 9205 16000 01 Seguretat social intervenció 38.634,86 37.028,68 

11 9205     Intervenció 163.860,12 159.633,26 

11 9206 12001 01 Sous del grup A2. tresoreria 19.424,72 18.885,66 

11 9206 12006 01 Triennis tresoreria 3.544,56 3.096,31 

11 9206 12100 01 Complement de destinació tresoreria 8.892,44 8.675,21 

11 9206 12101 01 Complement específic tresoreria 22.883,32 22.094,52 

11 9206 12103 01 Altres complements.tresoreria 1.426,57 2.084,33 

11 9206 16000 01 Seguretat social tresoreria 14.328,11 14.026,72 

11 9206     Tresoreria 70.499,72 68.862,75 

11       Direcció 866.643,01 742.026,50 

12 0111 31000 01 Interessos dels préstecs 17.632,92 24.279,28 

12 0111 91300 01 Amortització de préstecs a llarg termini 241.563,93 277.588,55 

12 0111     Deute públic. 259.196,85 301.867,83 

12 9201 12001 01 Sous del grup A2. Organització interna 18.214,40 17.740,23 

12 9201 12006 01 Triennis.Organització interna 3.772,17 3.679,09 

12 9201 12100 01 Complement de destinació.Organització interna 8.892,44 8.675,21 

12 9201 12101 01 Complement específic.Organització interna 15.365,31 14.814,53 

12 9201 12103 01 Altres complements.Organització interna 4.143,42 4.682,13 

12 9201 16000 01 Seguretat social.Organització interna 14.118,10 14.118,10 

12 9201 20200 01 Lloguer seu del Consell Comarcal 37.060,86 4.304,76 

12 9201 21200 01 Reparacions i manteniment castell de Montsoriu 5.000,00 5.000,00 

12 9201 22000 01 Material oficina ordinari no inventariable. 36.000,00 30.000,00 

12 9201 22100 01 Energia elèctrica. 20.000,00 20.000,00 

12 9201 22101 01 Aigua. 1.400,00 1.400,00 

12 9201 22103 01 Combustibles i carburants. 8.500,00 8.500,00 

12 9201 22200 01 Despesa en comunicacions telefòniques 30.000,00 30.000,00 

12 9201 22201 01 Despesa en comunicacions postals. 16.600,00 8.000,00 

12 9201 22300 01 Despesa transportistes 200,00 400,00 

12 9201 22400 01 Primes d’assegurances. 26.000,00 26.000,00 

12 9201 22502 01 Tributs de les entitats locals. 12.000,00 12.000,00 

12 9201 22603 01 Publicació en diaris oficials. 15.000,00 15.000,00 

12 9201 22604 01 Jurídics, contenciosos. 51.300,00 24.780,00 

12 9201 22699 01 Altres despeses diverses. 11.000,00 8.000,00 

12 9201 22799 01 Assessorament extern 63.525,00 43.560,00 

12 9201 23120 01 Dietes i desplaçaments organització interna 2.500,00 2.500,00 

12 9201 35900 01 Despeses financeres 1.000,00 6.000,00 

12 9201 41000 01 Aportació al patronat conservació castell Montsoriu 8.498,00 8.498,00 

12 9201 46700 01 Altres despeses - ACM - FCM - Convenis 9.277,01 34.595,00 

12 9201 48003 01 Aportació Fundació orquestra jove de la Selva 2.404,00 2.404,00 
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12 9201 62600 01 Equips per a processos d’informació. 5.000,00 5.000,00 

12 9201 63200 01 Inversió resposició bassa de pluvials parc mediambiental     0,00 100.691,73 

12 9201 63901 01 Inversions funcionament Consell Comarcal 50.000,00 100.000,00 

12 9201 68200 01 Inversió restauració castell de Montsoriu 80.000,00  80.000,00 

12 9201 83000 01 Bestretes al personal a reintegrar 30.000,00 30.000,00 

12 9201 85000 01 Adquisició d’accions i participacions del sector públic. 657.054,00       0,00 

12 9201     Serveis interns 1.243.824,71 670.342,78 

12 9207 12001 01 Sous del grup A2. Gestió de personal 32.266,56 31.393,71 

12 9207 12003 01 Sous del grup C1.Gestió de personal 35.665,23 23.199,56 

12 9207 12006 01 Triennis.Gestió de personal 3.448,97 2.749,55 

12 9207 12100 01 Complement de destinació.Gestió de personal 26.823,20 21.819,62 

12 9207 12101 01 Complement específic.Gestió de personal 25.099,74 20.341,45 

12 9207 12103 01 Altres complements.Gestió de personal 2.337,06 2.735,76 

12 9207 16000 01 Seguretat social. Gestió de personal 38.686,02 31.803,55 

12 9207 16008 01 Prevenció de riscos laborals 11.066,50 11.066,50 

12 9207 16200 01 Formació i perfeccionament del personal. 10.000,00 10.000,00 

12 9207     Recursos humans 185.393,28 155.109,70 

12 9208 13100 01 Retribucions personal neteja 32.051,59 31.344,03 

12 9208 16000 01 Seguretat social servei de neteja 10.737,28 10.500,25 

12 9208 22110 01 Productes de neteja i condicionament. 5.000,00 5.000,00 

12 9208     Servei de neteja 47.788,87 46.844,28 

12 9209 12001 01 Sous del grup A2. Serveis informàtics 26.867,99 18.410,64 

12 9209 12003 01 Sous del grup C1.Serveis informàtics 44.296,79 49.288,88 

12 9209 12006 01 Triennis.Serveis informàtics 4.227,32 3.686,86 

12 9209 12100 01 Complement de destinació.Serveis informàtics 27.850,09 25.228,63 

12 9209 12101 01 Complement específic.Serveis informàtics 34.588,15 30.846,46 

12 9209 12103 01 Altres complements.Serveis informàtics 9.828,89 7.889,45 

12 9209 16000 01 Seguretat social serveis informàtics 45.521,98 40.741,70 

12 9209 21600 01 Manteniment equips informàtics 7.000,00 7.000,00 

12 9209 21601 01 Manteniment programes informàtics 26.000,00 26.000,00 

12 9209 22799 01 Serveis informàtics externs 10.000,00 5.000,00 

12 9209     Serveis informàtics 236.181,21 214.092,62 

12 9210 13000 01 Retribucions personal manteniment 53.886,51 52.894,15 

12 9210 16000 01 Seguretat social servei de manteniment 19.856,46 19.493,26 

12 9210 21200 01 Reparacions i manteniment 15.000,00 8.000,00 

12 9210 21400 01 Manteniment i reparacions elements de transport. 5.000,00 5.000,00 

12 9210 22104 01 Vestuari i epis treballadors 2.000,00 2.000,00 

12 9210 22699 01 Altres despeses diverses servei de manteniment     0,00 6.000,00 

12 9210     Servei de manteniment 95.742,97 93.387,41 

12       Administració general, serveis interns 2.068.127,89 1.481.644,62 

13 9121 10000 01 Retribucions bàsiques càrrecs electes 293.038,99 298.781,20 

13 9121 16000 01 Seguretat social càrrecs electes 14.888,00 20.258,86 

13 9121 22699 01 Despeses diverses 10.000,00 10.000,00 

13 9121 23120 01 Dietes personal directiu 5.000,00 5.000,00 

13 9121 48900 01 Aportacions als grups polítics 26.544,00 26.544,00 

13 9121     Òrgans de govern. 349.470,99 360.584,06 
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13       Govern comarcal 349.470,99 360.584,06 

15 9201 12000 01 Sou del grup A1 projectes i convocatòries      0,00 12.960,78 

15 9201 12100 01 Complement de destinació. Projectes i convocatòries      0,00 4.751,02 

15 9201 12101 01 Complement específic. Projectes i convocatòries      0,00 3.890,69 

15 9201 16000 01 Seguretat social projectes i convocatòries      0,00 7.443,33 

15 9201 22799 01 Projectes i convocatòries 20.000,00 20.954,18 

15 9201     Serveis interns 20.000,00 50.000,00 

15       Projectes i convocatòries 20.000,00 50.000,00 

1       ORGANITZACIÓ INTERNA 3.304.241,89 2.634.255,18 

21 9214 12001 01 Sous del grup A2.Admin.depart. territori i sostenibilitat 18.753,63 18.261,33 

21 9214 12003 01 Sous del grup C1.Admin.depart. territori i sostenibilitat 24.419,11 23.755,32 

21 9214 12006 01 Triennis.Admin.depart. territori i sostenibilitat 6.932,86 6.434,21 

21 9214 12100 01 
Complement de destinació.Admin.depart. territori i 
sostenibilitat 

17.806,10 17.370,99 

21 9214 12101 01 Complement específic.Admin.depart. territori i sostenibilitat 27.356,04 26.361,30 

21 9214 12103 01 Altres complements.Admin.depart. territori i sostenibilitat 8.431,28 9.534,93 

21 9214 16000 01 Seguretat social admin.depart. territori i sostenibilitat 30.117,07 29.768,39 

21 9214 21200 01 Despeses manteniment parc mediambiental 2.000,00 2.000,00 

21 9214 22601 01 Quotes adhesió entitats 1.600,00 700,00 

21 9214 23120 01 Dietes i desplaçaments admin.depart. territori i osstenibilitat 3.500,00 3.500,00 

21 9214     Administració departament 140.916,09 137.686,47 

21       Administració departament territori i sostenibilitat 140.916,09 137.686,47 

22 1601 12001 01 Sous del grup A2.Sistemes de sanejament 25.869,84 24.427,85 

22 1601 12006 01 Triennis.Sistemes de sanejament 986,54 826,73 

22 1601 12100 01 Complement de destinació.Sistemes de sanejament 9.947,37 9.410,39 

22 1601 12101 01 Complement específic.Sistemes de sanejament 8.793,57 8.187,27 

22 1601 12103 01 Altres complements.Sistemes de sanejament 783,57 923,99 

22 1601 16000 01 Seguretat social.Sistemes de sanejament 15.061,70 13.474,47 

22 1601 21301 01 Millores instal·lacions depuradores 660.000,00 150.000,00 

22 1601 22104 01 Vestuari.Sistemes de sanejament 600,00 600,00 

22 1601 22699 01 Altres despeses diverses.Sistemes de sanejament 4.000,00 4.000,00 

22 1601 22702 01 Valoracions i peritatges.Sistemes de sanejament 30.000,00 30.000,00 

22 1601 22706 01 Estudis i treballs tècnics externs sistemes de sanejament 30.000,00 15.000,00 

22 1601 22799 01 Explotació sistemes de sanejament 2.127.800,00 1.700.000,00 

22 1601 23120 01 Dietes i desplaçaments.Sistemes de sanejament 2.500,00 2.500,00 

22 1601     Sistemes de sanejament 2.916.342,59 1.959.350,70 

22 1621 22799 01 Servei tractament de residus 911.105,11 720.955,67 

22 1621 25000 01 Servei tractament fracció resta 1.970.250,00 1.869.250,00 

22 1621     Medi ambient.Tractament de residus 2.881.355,11 2.590.205,67 

22 1622 22799 01 NORA,recollida de residus als municipis 13.055.458,00 9.802.247,69 

22 1622     Medi ambient. NORA,recollida de residus 13.055.458,00 9.802.247,69 

22 1623 22199 01 Despeses fons gestió de residus de la Selva 27.101,80 26.588,74 

22 1623 46200 01 Retorn cànon als ajuntaments 496.224,76 370.186,03 

22 1623 47900 01 Retorn cànon a NORA 20.000,00 15.000,00 

22 1623     Medi ambient.Retorn cànon 543.326,56 411.774,77 

22 1624 46200 01 Ajuntaments, retorn conveni Ecoembes i ecovidrio 834.494,69 691.728,10 
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22 1624 46201 01 Ajuntaments-venda cartró i paper 102.000,00 150.000,00 

22 1624     Ecoembes i ecovidrio 936.494,69 841.728,10 

22 1701 12001 01 Sous del grup A2. Protecció medi ambient 48.041,45 36.582,94 

22 1701 12006 01 Triennis.Protecció medi ambient 5.132,21 4.213,41 

22 1701 12100 01 Complement de destinació.Protecció medi ambient 19.481,45 19.005,67 

22 1701 12101 01 Complement específic.Protecció medi ambient 18.649,46 17.918,00 

22 1701 12103 01 Altres complements.Protecció medi ambient 4.331,87 4.897,54 

22 1701 16000 01 Seguretat social.Protecció medi ambient 29.497,14 28.624,10 

22 1701 21200 01 Manteniment deixalleries      0,00 6.409,98 

22 1701 22104 01 Vestuari. Protecció medi ambient 1.000,00      0,00 

22 1701 22602 01 Ecoembes-coordinació campanyes Selva 21.326,16 7.026,96 

22 1701 22699 01 Material campanyes de medi ambient 12.633,98 32.453,19 

22 1701 23120 01 Dietes i desplaçaments. Protecció medi ambient 4.000,00     0,00 

22 1701 46200 01 Ajuntament Blanes - sancions medi ambient 1.000,00 2.000,00 

22 1701 46201 01 Ajuntaments-campanyes medi ambient 28.655,58 5.527,48 

22 1701     Administració general del medi ambient. 193.749,30 164.659,27 

22 4251 12001 01 Sous del grup A2. Agència comarcal de l'energia 15.644,87 15.196,60 

22 4251 12006 01 Triennis.Agència comarcal de l'energia 443,04 0 

22 4251 12100 01 Complement de destinació.Agència comarcal de l'energia 6.028,74 5.881,48 

22 4251 12101 01 Complement específic.Agència comarcal de l'energia 5.329,40 5.117,06 

22 4251 16000 01 Seguretat social.Agència comarcal de l'energia 8.425,94 8.041,91 

22 4251 22699 01 Programa comptabilitat energètica 6.180,29 2.447,76 

22 4251 23120 01 Dietes i desplaçaments.Agència comarcal de l'energia 1.000,00 1.200,00 

22 4251     Agència comarcal de l'energia 43.052,28 37.884,81 

22       Protecció i millora del medi ambient 20.569.778,53 15.807.851,01 

23 1511 12000 01 Sous del grup A1. Serveis tècnics 107.324,00 52.989,19 

23 1511 12001 01 Sous del grup A2.Serveis tècnics 77.493,82 75.853,47 

23 1511 12003 01 Sous del grup C1.Serveis tècnics 12.036,39 11.732,67 

23 1511 12004 01 Sou del grup C2. Serveis tècnics   9.883,60 

23 1511 12006 01 Triennis.Serveis tècnics 5.016,23 4.443,99 

23 1511 12100 01 Complement de destinació.Serveis tècnics 65.855,18 56.910,87 

23 1511 12101 01 Complement específic.Serveis tècnics 64.222,62 55.832,69 

23 1511 12103 01 Altres complements.Serveis tècnics 2.276,98 4.370,77 

23 1511 16000 01 Seguretat social.Serveis tècnics 97.345,84 87.778,22 

23 1511 22400 01 Primes d’assegurances.Serveis tècnics 12.000,00 6.000,00 

23 1511 22706 01 Projecte sistema detecció i lectura matrícules 251.753,00 251.753,40 

23 1511 22799 01 Serveis professionals externs serveis tècnics 75.000,00 74.600,00 

23 1511 23120 01 Dietes i desplaçaments.Serveis tècnics 15.000,00 15.000,00 

23 1511     Serveis tècnics 785.324,06 707.148,87 

23       Serveis tècnics 785.324,06 707.148,87 

24 1361 12000 01 Sous del grup A1. Protecció civil i prevenció incendis 17.470,57 17.030,26 

24 1361 12001 01 Sous del grup B.Protecció civil i prevenció incendis 31.630,36 15.415,52 

24 1361 12003 01 Sous del grup C1.Protecció civil i prevenció incendis 48.515,72 13.604,68 

24 1361 12006 01 Triennis. Prevenció i extinció d'incendis 2.550,63      0,00 

24 1361 12100 01 
Complement de destinació.Protecció civil i prevenció 
incendis 

35.234,15 16.564,07 
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24 1361 12101 01 Complement específic.Protecció civil i prevenció incendis 34.537,30 13.289,11 

24 1361 12103 01 Altres complements.Protecció civil i prevenció incendis 1.337,43 1.667,64 

24 1361 16000 01 Seguretat social.Protecció civil i prevenció incendis 53.897,24 23.874,05 

24 1361 22799 01 Activitats.Protecció civil i prevenció incendis 247.000,00 254.000,00 

24 1361 23120 01 Dietes i desplaçaments.Protecció civil i prevenció incendis 8.000,00 4.000,00 

24 1361     Servei de prevenció i extinció d’incendis. 480.173,40 359.445,33 

24 3111 12001 01 Sous del grup A2. Centre acollida animals abandonats 17.261,87 16.790,35 

24 3111 12006 01 Triennis.Centre acollida animals abandonats 2.363,03 4.472,47 

24 3111 12100 01 
Complement de destinació.Centre acollida animals 
abandonats 

7.423,96 23.665,74 

24 3111 12101 01 Complement específic.Centre acollida animals abandonats 12.182,36 38.441,10 

24 3111 12103 01 Altres complements.Centre acollida animals abandonats 984,25 3.871,46 

24 3111 13000 01 
Retrib.personal laboral fix.Centre acollida animals 
abandonats 

70.847,38 28.085,53 

24 3111 13100 01 
Retrib.personal laboral temporal.Centre acollida animals 
abandonats 

42.294,29 26.185,87 

24 3111 16000 01 Seguretat social.Centre acollida animals abandonats 50.456,47 45.372,66 

24 3111 21200 01 
Reparacions i manteniment.Centre acollida animals 
abandonats 

4.000,00 5.489,96 

24 3111 21400 01 
Manteniment i reparacions elements de transport.Centre 
acollida animals abandonats 

3.500,00 3.000,00 

24 3111 22103 01 
Combustibles i carburants.Centre acollida animals 
abandonats 

3.000,00 3.500,00 

24 3111 22104 01 Vestuari.Centre acollida animals abandonats 2.000,00 2.000,00 

24 3111 22106 01 Productes farmacèutics i material sanitari. 25.500,00 22.000,00 

24 3111 22110 01 
Productes de neteja i condicionament.Centre acollida 
animals abandonats 

6.000,00 5.000,00 

24 3111 22112 01 
Subministraments de material electrònic, elèctric i de 
telecomunicacions. 

8.000,00 9.000,00 

24 3111 22113 01 Manutenció d’animals.Centre acollida animals abandonats 16.000,00 20.000,00 

24 3111 22199 01 Altres subministraments.Centre acollida animals abandonats 8.000,00 8.000,00 

24 3111 22602 01 Publicitat i propaganda centre acollida animals abandonats 2.000,00 2.000,00 

24 3111 22699 01 
Altres despeses diverses.Centre acollida animals 
abandonats 

10.000,00 8.000,00 

24 3111 22706 01 Servei 24h/365d 58.000,00 66.000,00 

24 3111 22799 01 Serveis veterinaris.Centre acollida animals abandonats 33.595,00 33.595,00 

24 3111 23120 01 Dietes i desplaçaments.Centre acollida animals abandonats 2.000,00 2.000,00 

24 3111 63900 01 Inversions funcionament centre acollida animals abandonats 50.000,00 50.000,00 

24 3111     Centre d'acollida d'animals abandonats 435.408,61 426.470,14 

24 3112 22799 01 Programa vespa velutina 6.000,00   

24 3112     Programa vespa velutina 6.000,00   

24 4412 22799 01 Projecte pla de viatgers 75.000,00 74.267,00 

24 4412     Altre transport de viatgers. 75.000,00 74.267,00 

24       Sostenibilitat 996.582,01 860.182,47 

2       DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 22.492.600,69 17.512.868,81 

31 9214 12000 01 
Sous del grup A1. Administració departament atenció a les 
persones 

19.955,84 19.439,16 

31 9214 12006 01 Triennis.Administració departament atenció a les persones 3.260,63 3.180,44 

31 9214 12100 01 
Complement de destinació.Administració departament 
atenció a les persones 

8.892,44 8.675,21 
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31 9214 12101 01 
Complement específic.Administració departament atenció a 
les persones 

15.365,31 14.814,53 

31 9214 12103 01 
Altres complements.Administració departament atenció a les 
persones 

2.271,38 2.833,30 

31 9214 16000 01 Seguretat social administració depart.atenció a les persones 14.118,10 14.118,10 

31 9214 23120 01 Dietes i desplaçaments atenció a les persones 500,00 500,00 

31 9214     Administració departament 64.363,70 63.560,74 

31 9215 12003 01 Sous del grup C1.Organització interna benestar social 24.120,54 23.464,14 

31 9215 12004 01 Sous del grup C2.Organització interna benestar social 10.553,38 10.248,72 

31 9215 12006 01 Triennis.Organització interna benestar social 3.756,72 3.395,66 

31 9215 12100 01 
Complement de destinació.Organització interna benestar 
social 

13.084,11 14.279,46 

31 9215 12101 01 Complement específic.Organització interna benestar social 12.066,06 13.339,18 

31 9215 12103 01 Altres complements.Organització interna benestar social 2.504,42 3.881,21 

31 9215 13100 01 Sous del grup E.Organització interna benestar social 9.206,79 5.081,03 

31 9215 16000 01 Seguretat social.Organització interna benestar social 23.461,18 22.963,43 

31 9215 20200 01 Lloguers.Oficines benestar social 24.027,92 23.016,00 

31 9215 21200 01 Reparacions i manteniment. Oficines benestar social 4.000,00 4.000,00 

31 9215 22100 01 Energia elèctrica.Oficines benestar social 6.700,00 6.700,00 

31 9215 22101 01 Aigua.Oficines benestar social 500,00 500,00 

31 9215 22200 01 
Despesa en comunicacions telefòniques.Oficines benestar 
social 

9.000,00 8.500,00 

31 9215 22201 01 Despesa en comunicacions postals.Oficines benestar social 2.000,00 2.000,00 

31 9215 22699 01 Altres despeses diverses. 2.000,00     0,00 

31 9215 48000 01 Quota CASC/SUMAR 5.789,70 5.585,50 

31 9215     Serveis interns de benestar social 152.770,82 146.954,33 

31       Administració departament serveis a la ciutadania 217.134,52 210.515,07 

32 2311 12001 01 Sous del grup A2. Serveis socials bàsics 565.484,72 525.283,45 

32 2311 12003 01 Sous del grup C1.Serveis social bàsics 59.683,35 23.223,10 

32 2311 12006 01 Triennis.Serveis socials bàsics 55.364,73 50.542,65 

32 2311 12100 01 Complement de destinació.Serveis socials bàsics 221.256,39 190.874,01 

32 2311 12101 01 Complement específic.Serveis socials bàsics 187.497,63 160.990,16 

32 2311 12103 01 Altres complements.Serveis socials bàsics 43.896,29 56.023,47 

32 2311 16000 01 Seguretat social.Serveis socials bàsics 347.724,46 305.318,18 

32 2311 22604 01 Jurídics, contenciosos.Serveis socials bàsics 6.000,00 6.000,00 

32 2311 22699 01 Altres despeses diverses serveis socials 2.000,00       0,00 

32 2311 22799 01 Servei d'ajut a domicili 972.482,72 976.686,39 

32 2311 23120 01 Dietes i desplaçaments personal. Serveis socials bàsics 35.000,00 30.000,00 

32 2311 46200 01 Ajuntament d'Arbúcies- servei d'ajut a domicili 81.892,07 63.773,36 

32 2311 48000 01 Ajuts d'urgècnia social 94.188,00 121.576,00 

32 2311 48001 01 Subvenció banc ajudes tècniques-Creu Roja 10.360,00       0,00 

32 2311     Assistència social primària. 2.682.830,36 2.510.290,77 

32       Atenció primària 2.682.830,36 2.510.290,77 

33 2311 22799 01 Plans d'igualtat en treball i persones 9.372,00   

33 2311     Assistència social primària. 9.372,00   

33 2312 12000 01 Sous del grup A1.Atenció a la infància i adolescència (EAIA) 71.276,81 69.396,79 

33 2312 12001 01 Sous del grup A2.Atenció a la infància i adolescència (EAIA) 60.232,51 72.502,16 
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33 2312 12006 01 Triennis.Atenció a la infància i adolescència (EAIA) 18.931,68 16.068,83 

33 2312 12100 01 
Complement de destinació.Atenció a la infància i 
adolescència (EAIA) 

48.368,63 52.613,70 

33 2312 12101 01 
Complement específic.Atenció a la infància i adolescència 
(EAIA) 

45.141,23 46.957,91 

33 2312 12103 01 
Altres complements.Atenció a la infància i adolescència 
(EAIA) 

13.448,28 14.889,34 

33 2312 16000 01 
Seguretat social personal atenció a la infància i adolescència 
(EAIA) 

80.877,34 85.935,32 

33 2312 22604 01 
Jurídics, contenciosos servei atenció a la infància i 
adolescència (EAIA) 

6.000,00 6.000,00 

33 2312 23120 01 
Dietes i desplaçaments personal atenció a la infància i 
adolescència (EAIA) 

12.000,00 10.000,00 

33 2312     Atenció a la infància i adolescència.EAIA 356.276,48 374.364,05 

33 2313 12000 01 
Sous del grup A1.Servei integració en famílies extenses 
(SIFE) 

17.739,20 17.291,91 

33 2313 12001 01 
Sous del grup A2.Servei integració en famílies extenses 
(SIFE) 

15.636,10 15.240,25 

33 2313 12006 01 Triennis. Servei integració en famílies extenses (SIFE) 2.173,75 2.120,29 

33 2313 12100 01 
Complement de destinació. Servei integració en famílies 
extenses (SIFE) 

12.057,48 11.762,96 

33 2313 12101 01 
Complement específic. Servei integració en famílies 
extenses (SIFE) 

11.199,67 10.757,86 

33 2313 12103 01 
Altres complements.Servei integració en famílies extenses 
(SIFE) 

1.552,84 1.914,82 

33 2313 16000 01 Seguretat social servei integració famílies extenses (SIFE) 18.530,23 18.140,04 

33 2313 23120 01 Dietes i desplaçaments prograna SIFE. 1.500,00 1.445,87 

33 2313     Servei integració en família extensa.SIFE 80.389,27 78.674,00 

33 2314 12000 01 Sous del grup A1.Pla de dones 31.906,26 35.605,42 

33 2314 12006 01 Triennis.Pla de dones 5.319,41   

33 2314 12100 01 Complement de destinació.Pla de dones 11.515,03 7.973,27 

33 2314 12101 01 Complement específic.Pla de dones 9.763,64 6.529,35 

33 2314 12103 01 Altres complements. 4.728,78   

33 2314 16000 01 Seguretat social pla de dones 19.491,74 11.170,43 

33 2314 22604 01 Jurídics, contenciosos pla de dones 6.600,00 5.720,00 

33 2314 22699 01 Altres despeses diverses pla de dones 6.000,00 5.500,00 

33 2314 23120 01 Dietes i desplaçaments pla de dones 1.500,00 1.500,00 

33 2314     Pla de dones 96.824,86 73.998,47 

33 2315 12000 01 Sous del grup A1.Pla d'immigració i ciutadania 35.252,79 34.336,58 

33 2315 12006 01 Triennis.Pla d'immigració i ciutadania 2.073,38 1.668,97 

33 2315 12100 01 Complement de destinació.Pla d'immigració i ciutadania 12.057,48 11.762,96 

33 2315 12101 01 Complement específic.Pla d'immigració i ciutadania 11.199,67 10.757,86 

33 2315 12103 01 Altres complements.Pla d'immigració i ciutadania 1.386,44 2.206,88 

33 2315 16000 01 Seguretat social pla d'immigració i ciutadania 19.088,65 18.645,11 

33 2315 22699 01 Activitats d'immigració i ciutadania 52.402,39 54.082,44 

33 2315 22799 01 Programa benestar i comunitat (DIPSALUT) 65.000,00 65.000,00 

33 2315 46200 01 Transferències a ajuntaments pla d'immigració i ciutadania 40.786,82 40.786,82 

33 2315 46201 01 
Transferències a  ajuntaments centres oberts (intervenció 
socioeducativa) 

41.405,02 27.326,00 

33 2315     Pla d'immigració i ciutadania 280.652,64 266.573,62 
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33 2316 12000 01 
Sous del grup A1. Serv.socioeducatius davant situacions de 
risc (SIS) 

47.872,82 
  

33 2316 12001 01 
Sous del grup A2.Serv.socioeducatius davant situacions de 
risc (SIS) 

42.413,75 42.372,82 

33 2316 12006 01 Triennis.Serv.socioeducatius davant situacions de risc (SIS) 2.510,71 1.296,44 

33 2316 12100 01 
Complement de destinació.Serv.socioeducatius davant 
situacions de risc (SIS) 

32.862,48 21.853,36 

33 2316 12101 01 
Complement específic.Serv.socioeducatius davant 
situacions de risc (SIS) 

27.395,96 17.950,88 

33 2316 12103 01 
Altres complements.Serv.socioeducatius davant situacions 
de risc (SIS) 

1.219,16 1.536,52 

33 2316 16000 01 
Seguretat social.Serv.socioeducatius davant situacions de 
risc (SIS) 

47.926,12 34.563,00 

33 2316 22699 01 Activitats serv.socioeducatius davant situacions de risc (SIS) 28.880,51 58.894,85 

33 2316     Serv.socioeducatius davant situacions de risc (SIS) 231.081,51 178.467,87 

33 2317 22799 01 Servei de teleassistència 129.980,09 120.350,32 

33 2317     Servei de teleassistència 129.980,09 120.350,32 

33 2318 22799 01 Servei de transport adaptat 281.961,76 281.961,76 

33 2318 48000 01 Ajuts individuals per al transport adaptat 17.500,00 17.500,00 

33 2318 48001 01 
Transferència al Taller Ocupacional Montsoriu,transport 
adaptat 

25.000,00 25.000,00 

33 2318     Transport adaptat 324.461,76 324.461,76 

33 2319 22699 01 Activitats pla de desenvolupament comunitari (PDC) 20.000,00 25.000,00 

33 2319     Pla de desenvolupament comunitari 20.000,00 25.000,00 

33       Atenció especialitzada 1.529.038,61 1.441.890,09 

34 4931 12000 01 Sous del grup A1. Servei de consum 17.603,98 17.160,99 

34 4931 12003 01 Sous del grup C1.Servei de consum 8.022,15 11.729,24 

34 4931 12006 01 Triennis.Servei de consum 2.844,43 2.880,51 

34 4931 12100 01 Complement de destinació.Servei de consum 8.999,92 10.229,37 

34 4931 12101 01 Complement específic.Servei de consum 7.406,11 8.363,40 

34 4931 12103 01 Altres complements.Servei de consum 4.613,63 5.334,49 

34 4931 16000 01 Seguretat social servei de consum 15.292,48 17.210,68 

34 4931 23120 01 Dietes i desplaçaments servei de consum 500,00 500,00 

34 4931     Protecció de consumidors i usuaris. 65.282,70 73.408,68 

34 9213 12001 01 Sous del grup A2. Servei habitatge 15.662,42 15.266,86 

34 9213 12003 01 Sous del grup C1.Servei habitatge 24.162,91 23.458,48 

34 9213 12006 01 Triennis.Servei habitatge 3.648,58 2.277,54 

34 9213 12100 01 Complement de destinació.Servei habitatge 14.942,41 14.577,27 

34 9213 12101 01 Complement específic.Servei habitatge 12.641,66 12.133,47 

34 9213 12103 01 Altres complements.Servei habitatge 2.375,12 2.910,72 

34 9213 16000 01 Seguretat social.Servei habitatge 22.785,79 22.415,63 

34 9213     Servei habitatge 96.218,89 93.039,97 

34 9216 12004 01 Sous del grup C2. Atenció a les persones   10.175,27 

34 9216 12006 01 Triennis.Atenció a les persones   797,37 

34 9216 12100 01 Complement de destinació.Atenció a les persones   4.068,49 

34 9216 12101 01 Complement específic.Atenció a les persones   4.049,48 

34 9216 12103 01 Altres complements.Atenció a les  persones   872,39 

34 9216 16000 01 Seguretat social.Atenció a les persones   6.720,61 
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34 9216 22799 01 Despeses en seguretat externa   3.000,00 

34 9216     Atenció a les persones (a secretaria) 161.501,59 29.683,61 

34       Atencio a les persones   196.132,26 

35 9201 22699 01 Consell Consultiu de la gent gran 5.000,00 5.000,00 

35 9201     Serveis interns 5.000,00 5.000,00 

35       Consell Consultiu de la gent gran 5.000,00 5.000,00 

3       DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LES PERSONES 4.595.505,08 4.363.828,19 

41 9214 12000 01 Sous del grup A1.Administ.departament promoció territori 20.047,79 19.502,29 

41 9214 12003 01 Sous del grup C1.Administ.departament promoció territori 12.301,58 11.990,99 

41 9214 12006 01 Triennis.Administ.departament promoció territori 7.966,50 7.503,98 

41 9214 12100 01 
Complement de destinació.Administ.departament promoció 
territori 

13.349,27 13.023,10 

41 9214 12101 01 
Complement específic.Administ.departament promoció 
territori 

18.669,88 17.982,31 

41 9214 12103 01 Altres complements.Administ.departament promoció territori 7.762,15 8.563,90 

41 9214 16000 01 Seguretat social.Administ.departament promoció territori 22.638,94 22.516,62 

41 9214 23120 01 
Dietes i desplaçaments.Administ.departament promoció 
territori 

1.000,00 1.000,00 

41 9214     Administració departament 103.736,11 102.083,19 

41       Administració departament promoció del territori 103.736,11 102.083,19 

42 4321 22699 01 Despeses taxa turística 13.500,00 13.500,00 

42 4321 48000 01 Subvenció Associació de turisme la Selva 41.000,00 41.000,00 

42 4321     Informació i promoció turística. 54.500,00 54.500,00 

42 4391 12000 01 Sous del grup A1.Cap unitat turisme i territori 18.290,89 17.772,02 

42 4391 12006 01 Triennis.Cap unitat turisme i territori 2.717,23 2.120,29 

42 4391 12100 01 Complement de destinació.Cap unitat turisme i territori 7.423,96 7.242,72 

42 4391 12101 01 Complement específic.Cap unitat turisme i territori 7.179,36 6.898,26 

42 4391 12103 01 Altres complements.Cap unitat turisme i territori 1.752,78 2.161,86 

42 4391 16000 01 Seguretat social.Cap unitat turisme i territori 11.545,55 11.184,30 

42 4391 23120 01 Dietes i desplaçaments.Cap unitat turisme i territori 2.000,00 2.000,00 

42 4391     Administració turisme i territori 50.909,77 49.379,45 

42 4392 22699 01 Despeses programa innovador 77.000,00 70.364,50 

42 4392 22799 01 Despeses planificació estratègica 15.004,00 14.973,75 

42 4392     Projectes de planificació territorial 92.004,00 85.338,25 

42 4393 12003 01 Sous del grup C1.Manteniment de rutes 12.553,12 12.209,33 

42 4393 12004 01 Sous del grup C2.Manteniment de rutes 10.241,26 9.963,97 

42 4393 12006 01 Triennis.Manteniment de rutes 1.831,56 1.648,68 

42 4393 12100 01 Complement de destinació.Manteniment de rutes 8.912,56 8.694,69 

42 4393 12101 01 Complement específic.Manteniment de rutes 9.747,25 9.374,34 

42 4393 12103 01 Altres complements.Manteniment de rutes 797,95 1.477,91 

42 4393 16000 01 Seguretat social personal manteniment rutes 14.768,04 15.873,03 

42 4393 22699 01 Despeses manteniment rutes 15.000,00 10.000,00 

42 4393     Servei de creació i manteniment de rutes 73.851,74 69.241,95 

42 4394 12001 01 Sous del grup A2. Ruta de la Tordera (xarxa de camins) 15.745,23 15.321,36 

42 4394 12006 01 Triennis.Ruta de la Tordera (xarxa de camins) 2.094,17 1.826,51 

42 4394 12100 01 Complement de destinació. Ruta de la Tordera 5.600,15 5.881,48 

42 4394 12101 01 Complement específic.Ruta de la Tordera 5.217,13 4.593,32 
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42 4394 16000 01 Seguretat social.Ruta de la Tordera 8.797,60 8.480,16 

42 4394 22699 01 Despeses projecte ruta de la Tordera (xarxa de camins) 94.855,02 21.089,50 

42 4394 23120 01 Dietes i desplaçaments ruta de la Tordera 1.500,00 1.500,00 

42 4394 65001 01 Inversions Ruta de la Tordera.(xarxa de camins) 348.324,80 221.830,32 

42 4394     Projecte ruta de la Tordera (xarxa de camins) 482.134,10 280.522,65 

42 4395 13100 01 Retribucions AODL competivitat territorial 30.215,23 28.028,80 

42 4395 16000 01 Seguretat social AODL competivitat territorial 9.051,46 8.997,24 

42 4395 23120 01 Dietes i desplaçaments AODL competivitat territorial 1.500,00 1.000,00 

42 4395     Projectes de desenvolupament territorial 40.766,69 38.026,04 

42 4396 13100 01 Retribucions AODL àmbit cultural-creatiu 31.644,80 29.582,70 

42 4396 16000 01 Seguretat social AODL àmbit cultural-creatiu 10.157,98 9.496,05 

42 4396 22699 01 Despeses projecte Localitza 2   5.000,00 

42 4396 23120 01 Dietes i desplaçaments AODL àmbit cultural-creatiu 1.000,00 1.000,00 

42 4396     Projecte cultural-creatiu 42.802,78 45.078,75 

42 4397 12000 01 Sous del grup A1.Projecte vescomtat de Cabrera 17.488,11 16.942,97 

42 4397 12003 01 Sous del grup C1.Projecte vescomtat de Cabrera 8.063,89 7.994,39 

42 4397 12100 01 Complement de destinació.Projecte vescomtat de Cabrera 8.999,96 8.780,22 

42 4397 12101 01 Complement específic.Projecte vescomtat de Cabrera 7.406,25 7.106,83 

42 4397 16000 01 Seguretat social.Projecte vescomtat de Cabrera 13.610,80 12.662,91 

42 4397 22699 01 Despeses projecte vescomtat de Cabrera 216.527,11 134.310,00 

42   23120 01 Dietes i desplaçaments Vescomtat de Cabrera 1.000,00 1.000,00 

42 4397 65002 01 Inversió Hostalric. Vescomtat de Cabrera 284.959,40 261.845,94 

42 4397 65003 01 
Inversió museu de la Gabella. Projecte Vescomtat de 
Cabrera 

375.992,38 
0 

42 4397 68200 01 Centre interpretació. Vescomtat de Cabrera 241.885,88 166.709,64 

42 4397     Projecte vescomtat de Cabrera. FEDER 1.175.933,78 617.352,90 

42 4398 22799 01 Despeses projecte POCTEFA 68.519,13  40.969,15 

42 4398 65001 01 Inversions projecte POCTEFA     8.000,00 

42 4398     Projecte POCTEFA 68.519,13  40.969,15 

42 4399 22699 01 Projecte FEMP-GALP Costa Brava 19.051,47   

42 4399     Projecte FEMP-GALP Costa Brava 19.051,47   

42       Turisme i territori 2.100.473,46 1.288.409,14 

43 3341 21200 01 Actuacions manteniment castell de Montsoriu 2.000,00 2.000,00 

43 3341 22609 01 Despeses activitats culturals 7.500,00 7.500,00 

43 3341 22699 01 Promoció cultural del territori 12.500,00 12.500,00 

43 3341 48000 01 Premis recull de Blanes 2.500,00 2.500,00 

43 3341 48001 01 Beca recerca 2019 5.000,00 5.000,00 

43 3341 48002 01 Aportació Centre d'Estudis Selvatans 2.500,00 2.000,00 

43 3341 48003 01 Subvenció museus comarca (Departament de Cultura) 8.385,00 8.385,00 

43 3341 48004 01 Subvenció colla gegantera la Selva 800,00 800,00 

43 3341     Cultura 41.185,00 40.685,00 

43       Cultura 41.185,00 40.685,00 

44 2410 12002 01 Retribucions A2 prog.treball i formació.Coord.isuport tècnic 38.752,21 45.327,93 

44 2410 12100 01 
Complement de destinació. Treball i formació. Coordinació i 
suport tècnic 

14.000,38 17.644,44 

44 2410 12101 01 
Complement específic. Treball i formació. Coordinació i 
suport tècnic 

13.042,82 13.779,96 
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44 2410 16000 01 
Seguretat Social. Treball i formació. Coordinació i suport 
tècnic 

20.199,19 23.582,96 

44 2410 22699 01 Altres despeses diverses. Treball i formació. Coord. 29.203,32 4.000,00 

44 2410 23120 01 
Dietes i desplaçaments. Prog.treball i formació.Coord.isuport 
tècnic 

4.000,00      0,00 

44 2410     Programa treball i formació. Coordinació i suport tècnic 119.197,92 104.335,29 

44 2411 12000 01 Sous del grup A1. Cap unitat d'ocupació 18.177,05 17.715,53 

44 2411 12006 01 Triennis.Cap unitat d'ocupació 1.529,95 1.492,29 

44 2411 12100 01 Complement de destinació.Cap unitat d'ocupació 7.423,96 7.242,72 

44 2411 12101 01 Complement específic.Cap unitat d'ocupació 7.179,36 6.898,26 

44 2411 12103 01 Altres complements.Cap unitat d'ocupació 1.420,98 1.830,06 

44 2411 13100 01 Retribucions tècnic AODL 30.100,61 29.197,96 

44 2411 16000 01 Seguretat social unitat ocupació 20.703,27 20.242,81 

44 2411 23120 01 Dietes i desplaçaments cap unitat ocupació 2.000,00 2.000,00 

44 2411     Administració unitat desenvolupament social 88.535,18 86.619,63 

44 2412 12000 01 Sous del grup A1.Projecte xarxa SIO.Programa Ubica't 87.120,50 12.707,23 

44 2412 12001 01 Sous del grup A2.Programa xarxa SIO   30.271,14 

44 2412 12003 01 Sous grup C1.Projecte xarxa SIO.Programa Ubica't 9.170,23   

44 2412 12006 01 Triennis. Projecte xarxa SIO.Programa Ubica't 886,08 432,15 

44 2412 12100 01 
Complement de destinació. Projecte xarxa SIO.Programa 
Ubica't 

34.600,49 16.174,07 

44 2412 12101 01 Complement específic.Projecte xarxa SIO.Programa Ubica't 27.869,26 12.631,63 

44 2412 16000 01 Seguretat social.Projecte xarxa SIO.Programa Ubica't 51.938,95 22.170,38 

44 2412 22699 01 Despeses projecte xarxa SIO.Programa Ubica't 60.752,31 12.120,00 

44 2412 22799 01 Despeses xarxa SIO 12.000,00 3.000,00 

44 2412 23120 01 Dietes i desplaments programa xarxa SIO 10.000,00 1.000,00 

44 2412     Projecte xarxa SIO.Programa Ubica't 294.337,82 110.506,60 

44 2413 12000 01 Sous grup A1 Programa enfeina't 7.241,85 0 

44 2413 12100 01 Complement destinació. Programa enfeina't 2.511,98 0 

44 2413 12101 01 Complement específic. Programa  enfeina't 1.995,23 0 

44 2413 13100 01 Retribucions personal laboral temporal.Programa enfeina't 228.218,88 180.361,01 

44 2413 16000 01 Seguretat social. Programa enfeina't 73.896,15 54.034,86 

44 2413     Programa enfeina't 313.864,09 234.395,87 

44 2414 12000 01 Sous del grup A1.Projecte singulars 34.976,21 16.942,96 

44 2414 12001 01 Sous del grup A2. Projecte singulars 8.744,05 11.329,73 

44 2414 12100 01 Complement de destinació.Projecte singulars 15.071,85 10.292,59 

44 2414 12101 01 Complement específic.Projecte singulars 11.971,35 8.038,31 

44 2414 16000 01 Seguretat social.Projecte singulars 22.064,41 14.307,99 

44 2414 22699 01 Projecte singulars 57.000,00 29.688,42 

44 2414 23120 01 Dietes i desplaçaments proecte singulars 5.000,00 3.000,00 

44 2414     Projecte singulars 154.827,87 93.600,00 

44 2415 13100 01 Retribucions programa joves en pràctiques 2018 54.891,60 45.743,00 

44 2415 16000 01 Seguretat social programa joves en pràctiques 2018 15.694,80 13.079,00 

44 2415 23120 01 Dietes i desplaçaments projecte joves en pràctiques 2018 1.413,60 1.178,00 

44 2415     Programa joves en pràctiques  72.000,00 60.000,00 

44 2416 13100 01 Retribucions programa PANP 257.269,45 281.589,48 

44 2416 16000 01 Seguretat social.Programa treball i formació PANP 94.095,55 102.990,52 
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44 2416 22699 01 Programa treball i formació línia A PANP 12.543,00 17.531,36 

44 2416     Programa treball i formació PANP 2018 363.908,00 402.111,36 

44 2417 13100 01 Retribucions programa treball i formació PRGC 2018 154.358,74 165.360,05 

44 2417 16000 01 Seguretat social.Programa treball i formació PRGC 2018 56.456,26 60.479,95 

44 2417 22699 01 Programa treball i formació  PRGC 2018 7.880,60 11.899,02 

44 2417     Programa treball i formació PRGC 2018 218.695,60 237.739,02 

44 2418 12000 01 Sous del grup A1.Projecte 30 plus 32.061,53 67.663,38 

44 2418 12100 01 Complement de destinació.Projecte 30 plus 11.052,69 17.644,44 

44 2418 12101 01 Complement específic.Projecte 30 plus 8.778,99 13.779,96 

44 2418 16000 01 Seguretat Social.Projecte 30 plus 16.180,57 8.417,25 

44 2418 22699 01 Despeses projecte 30 plus 63.354,10 118.000,00 

44 2418 23120 01 Dietes i desplaçaments Projecte 30 plus 2.200,00 4.000,00 

44 2418     Projecte 30 plus 133.627,88 229.505,03 

44 2419 13100 01 Retribucions programa treball i formació DONA 2018 100.282,11 68.680,36 

44 2419 16000 01 Seguretat social. Treball i formació DONA 2018 36.677,89 25.119,64 

44 2419 22699 01 
Altres despeses diverses.Programa treball i formació DONA 
2018 

4.439,60 2.583,00 

44 2419     Programa treball i formació Dona. 2018 141.399,60 96.383,00 

44       Foment de l'ocupació 1.900.393,96 1.420.799,93 

4       DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 4.145.788,53 3.086.373,13 

51 9214 12000 01 
Sous del grup A1.Administració departament serveis a la 
ciutadania 

19.880,12 19.338,77 

51 9214 12003 01 Sous del grup C1.Administració serveis a la ciutadania 12.194,46 11.839,41 

51 9214 12006 01 Triennis.Administració serveis a la ciutadania 5.558,39 4.829,12 

51 9214 12100 01 
Complement de destinació.Administració serveis a la 
ciutadania 

13.349,27 13.023,10 

51 9214 12101 01 Complement específic.Administració serveis a la ciutadania 18.669,88 17.982,31 

51 9214 12103 01 Altres complements.Administració serveis a la ciutadania 4.375,15 5.176,90 

51 9214 16000 01 Seguretat social.Administració serveis a la ciutadania 21.717,79 21.486,62 

51 9214 23120 01 Dietes i desplaçaments .Administració serveis a la ciutadania 1.500,00 1.500,00 

51 9214     Administració departament 97.245,06 95.176,23 

51       Administració departament de serveis a la ciutadania 97.245,06 95.176,23 

52 4331 12000 01 Sous del grup A1.Projectes dinamització empresarial 17.380,42 16.942,97 

52 4331 12100 01 
Complement de destinació.Projectes dinamització 
empresarial 

6.028,74 5.881,48 

52 4331 12101 01 Complement específic.Projectes dinamització empresarial 4.788,54 4.593,32 

52 4331 16000 01 Seguretat social.Projectes dinamització empresarial 9.051,46 8.417,25 

52 4331 22699 01 Activitats de dinamització empresarial 14.000,00 4.000,00 

52 4331 23120 01 Dietes i desplaçaments.Projectes dinamització empresarial 2.000,00 2.000,00 

52 4331     Projectes dinamització empresarial. 53.249,16 41.835,02 

52 4332 13100 01 
Retribucions personal laboral temporal.AODL sector 
industrial 

  28.028,80 

52 4332 16000 01 Seguretat social tècnics AODL sector industrial   8.997,24 

52 4332 23120 01 Dietes i desplaçaments tècnics AODL sector industrial   2.000,00 

52 4332     Projectes de dinamització empresarial. Sector industrial   39.026,04 

52 4333 12000 01 Sous del grup A1. Projecte Catalunya emprèn 17.548,09 17.079,23 

52 4333 12006 01 Triennis. Tècnic A1 projecte Catalunya emprèn 1.630,31 1.325,17 

52 4333 12100 01 Complement de destinació. Projecte Catalunya emprèn 6.028,74 5.881,48 
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52 4333 12101 01 Complement específic.Projecte Catalunya emprèn 4.788,54 4.593,32 

52 4333 12103 01 Altres complements. 429,93   

52 4333 16000 01 Seguretat social tècnics .Projecte Catalunya emprèn 9.340,66 8.865,91 

52 4333 22699 01 Despeses projecte Catalunya emprèn 5.000,00 4.000,00 

52 4333 22706 01 Centre empreses Santa Coloma de Farners 36.300,00 36.300,00 

52 4333 23120 01 Dietes i desplaçaments projecte Catalunya emprèn 2.000,00 2.000,00 

52 4333 46200 01 Ajuntament de Blanes. Projecte Catalunya emprèn 35.000,00 35.000,00 

52 4333     Projecte Catalunya emprèn 118.066,27 115.045,11 

52 4334 22699 01 Cursos de formació ocupacional i formació contínua 44.000,00 42.000,00 

52 4334 22799 01 Programa ISO 1.000,00 1.000,00 

52 4334     Desenvolupament empresarial:formació ocupacional 45.000,00 43.000,00 

52 4336 13100 01 Retribucions personal laboral temporal. Projecte Test us 28.197,70 28.028,80 

52 4336 16000 01 Seguretat social.Projecte Test us 9.051,46 8.997,24 

52 4336 22699 01 Activitats projecte Test us 30.000,00 23.500,00 

52 4336 23120 01 Dietes i desplaçaments projecte Test us 2.000,00 2.000,00 

52 4336     Projecte PECT Test us 69.249,16 62.526,04 

52       Empresa 285.564,59 301.432,21 

53 3260 13100 01 Retribucions personal projecte garantia juvenil (SOC)   12.000,00 

53 3260 16000 01 Seguretat social projecte garantia juvenil (SOC)   4.000,00 

53 3260     Projecte garantia juvenil    16.000,00 

53 3371 12001 01 Sous del grup A2 .Dinamització juvenil 125.734,04 92.924,45 

53 3371 12006 01 Triennis.Dinamització juvenil 6.316,24 3.587,50 

53 3371 12100 01 Complement de destinació .Dinamització juvenil 46.625,01 38.019,53 

53 3371 12101 01 Complement específic. Dinamització juvenil 45.592,29 36.604,69 

53 3371 12103 01 Altres complements.Dinamització juvenil 2.708,02 3.093,88 

53 3371 16000 01 Seguretat social. Dinamització juvenil 70.025,63 56.208,37 

53 3371 22699 01 Projectes de joventut 3.300,00 3.300,00 

53 3371 23120 01 Dietes i desplaçaments.Dinamització juvenil 6.000,00 7.000,00 

53 3371 46200 01 Transferències a ajuntaments.Projectes joventut 77.075,00 77.075,00 

53 3371     Dinamització juvenil 383.376,23 317.813,42 

53       Joventut 383.376,23 333.813,42 

54 3202 22699 01 Despeses gestió dels menjadors escolars 19.348,00 23.301,25 

54 3202 22799 01 Projectes serveis escolars 15.000,00 15.000,00 

54 3202 48000 01 Ajuts de menjador escolar 1.500.000,00 1.500.000,00 

54 3202 48001 01 Gratuïtat dels menjadors escolars 375.593,20 505.593,20 

54 3202 48002 01 Necessitats especials menjadors escolars 130.000,00 0 

54 3202     Ensenyament. Menjadors escolars 2.039.941,20 2.043.894,45 

54 3203 22799 01 Transport escolar col·lectiu 2.288.431,88 2.434.502,00 

54 3203 48000 01 Ajuts individuals de desplaçament col·lectiu 141.000,00 150.000,00 

54 3203 48001 01 Ajuts individuals de desplaçament 11.280,00 12.000,00 

54 3203     Ensenyament. Transport escolar 2.440.711,88 2.596.502,00 

54 3204 12001 01 Sous del grup A2.Gestió ensenyament 23.289,23 15.109,31 

54 3204 12003 01 Sous del grup C1.Gestió ensenyament 5.715,34 13.314,18 

54 3204 12006 01 Triennis.Gestió ensenyament 1.413,13 2.289,23 

54 3204 12100 01 Complement de destinació.Gestió ensenyament 12.136,43 13.124,07 

54 3204 12101 01 Complement específic.Gestió ensenyament 14.013,25 13.848,54 
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54 3204 12103 01 Altres complements.Gestió ensenyament 3.625,08 9.086,75 

54 3204 16000 01 Seguretat social.Gestió ensenyament 19.004,98 20.581,40 

54 3204 22699 01 Despeses gestió menjadors 1.000,00 1.000,00 

54 3204 23120 01 Dietes i desplaçaments.Gestió ensenyament 3.000,00 3.000,00 

54 3204     Ensenyament.Gestió de serveis 83.197,44 91.353,48 

54 3205 22799 01 Projecte UEC de Blanes 43.842,50 54.606,00 

54 3205     UEC Blanes 43.842,50 54.606,00 

54       Ensenyament 4.607.693,02 4.786.355,93 

55 3411 12003 01 Sous del grup C1.Promoció esportiva 21.247,58 25.066,90 

55 3411 12006 01 Triennis.Promoció esportiva 3.581,61 4.228,67 

55 3411 12100 01 Complement de destinació.Promoció esportiva 9.406,14 9.811,11 

55 3411 12101 01 Complement específic.Promoció esportiva 10.878,80 14.019,06 

55 3411 12103 01 Altres complements.Promoció esportiva 9.967,21 15.160,94 

55 3411 16000 01 Seguretat social .Promoció esportiva 17.020,13 21.100,58 

55 3411 22609 01 Activitats esportives 8.000,00 11.000,00 

55 3411 23120 01 Dietes i desplaçaments.Promoció esportiva 500,00 500,00 

55 3411 48001 01 Consell esportiu de la Selva, programa fem atletisme   6.000,00 

55 3411 48002 01 Consell esportiu de la Selva, gran premi de cross de la Selva 6.500,00 13.000,00 

55 3411     Promoció i foment de l’esport. 87.101,47 119.887,26 

55       Foment de l'esport 87.101,47 119.887,26 

5       DEPARTAMENT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 5.460.980,37 5.636.665,05 

60 9321 11002 01 Altres remuneracions servei de gestió tributària i cadastral 5.000,00 12.000,00 

60 9321 12000 01 Sous del grup A1 servei de gestió tributària i cadastral 107.973,30 108.575,08 

60 9321 12001 01 Sous del grup A2 servei de gestió tributària i cadastral 65.387,04 47.975,65 

60 9321 12003 01 Sous del grup C1 servei de gestió tributària i cadastral 633.194,79 593.305,98 

60 9321 12004 01 Sous del grup C2 servei de gestió tributària i cadastral 31.440,90 30.585,69 

60 9321 12006 01 Triennis servei de gestió tributària i cadastral 56.124,53 52.057,09 

60 9321 12100 01 
Complement de destinació servei de gestió tributària i 
cadastral 

325.958,65 306.105,81 

60 9321 12101 01 Complement específic servei de gestió tributària i cadastral 342.562,77 318.663,63 

60 9321 12103 01 Altres complements servei de gestió tributària i cadastral 80.632,38 89.281,17 

60 9321 16000 01 Seguretat social servei de gestió tributària i cadastral 492.050,20 450.403,77 

60 9321 16200 01 Formació i perfeccionament del personal GT i GC 7.000,00 7.000,00 

60 9321 20200 01 Lloguers oficines de gestió tributària i cadastral 68.804,76 35.005,97 

60 9321 21200 01 
Reparacions i manteniment servei de gestió tributària i 
cadastral 

16.500,00 9.000,00 

60 9321 21400 01 
Manteniment i reparacions elements de transport servei de 
gestió tributària i cada 

3.500,00 4.000,00 

60 9321 21600 01 
Manteniment equips informàtics servei de gestió tributària i 
cadastral 

99.163,55 61.000,00 

60 9321 22000 01 
Material oficina ordinari no inventariable servei de gestió 
tributària i cadastral 

60.000,00 50.000,00 

60 9321 22110 01 
Productes de neteja i condicionament servei de gestió 
tributària i cadastral 

11.500,00 6.000,00 

60 9321 22199 01 Altres subministraments servei de gestió tributària i cadastral 60.000,00 40.000,00 

60 9321 22201 01 
Despesa en comunicacions postals servei de gestió 
tributària i cadastral 

622.000,00 681.364,00 

60 9321 22400 01 Primes d’assegurances servei de gestió tributària i cadastral 12.000,00 8.500,00 
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60 9321 22500 01 Tributs servei de gestió tributària i cadastral 4.000,00 3.500,00 

60 9321 22603 01 
Publicació en diaris oficials servei de gestió tributària i 
cadastral 

7.000,00 6.000,00 

60 9321 22699 01 
Altres despeses diverses servei de gestió tributària i 
cadastral 

10.000,00 10.000,00 

60 9321 22702 01 Treballs externs servei de gestió tributària i cadastral 57.150,00 90.405,00 

60 9321 22706 01 
Serveis professionals externs servei de gestió tributària i 
cadastral 

85.410,00 78.658,00 

60 9321 22799 01 
Despeses tràmits informació oficial servei de gestió tributària 
i cadastral 

115.000,00 135.000,00 

60 9321 23120 01 Dietes i desplaçaments servei de gestió tributària i cadastral 1.800,00 2.000,00 

60 9321 31001 01 
Interessos pòlissa de crèdit  servei de gestió tributària i 
cadastral 

7.000,00 5.000,00 

60 9321 35200 01 Interessos de demora servei de gestió tributària i cadastral 13.000,00 30.000,00 

60 9321 35900 01 Despeses financeres i serveis bancaris 99.286,05 83.955,00 

60 9321 46200 01 
Ajuntament de Lloret, oficina servei de gestió tributària i 
cadastral 

22.000,00 21.000,00 

60 9321 62500 01 Inversió mobiliari servei de gestió tributària i cadastral 40.000,00 1.000,00 

60 9321 62600 01 
Inversió equips per a processos d’informació servei de 
gestió tributària i cadastr 

20.000,00 6.000,00 

60 9321     Gestió del sistema tributari. 3.582.438,92 3.383.341,84 

60       Gestió tributària i cadsatral 3.582.438,92 3.383.341,84 

6       GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL 3.582.438,92 3.383.341,84 

        TOTAL 43.581.555,48 36.617.332,21 

 

 

Pressupost d’ingressos 2019 

Es presenta el pressupost d’ingressos per a l’exercici 2019 amb un comparatiu respecte 
l’exercici 2018. 

Econ. Org. Sp. Descripció 2019 2018 

30301 22 01 Taxa tractament de residus , fracció resta(T-07) 2.049.000,00 1.944.250,00 

30302 22 01 Tractament matèria orgànica (T-07) 812.928,19 645.527,50 

30303 22 01 Tractament restes vegetals (T-07) 84.976,92 59.588,17 

30304 22 01 Tractament de residus voluminosos 13.728,00 16.473,60 

30904 22 01 Taxa gestió sistemes de sanejament (T-10) 40.000,00 40.000,00 

30     Taxes per la prestació de serveis públics bàsics. 3.000.633,11 2.705.839,27 

32300 23 01 Taxa redacció projectes tècnics (T-05) 185.979,00 188.648,50 

32301 23 01 Taxes informes tècnics i valoracions (T-05) 2.000,00 2.000,00 

32302 23 01 Taxes per assistències tècniques(T-05) 219.892,00 202.000,00 

32304 23 01 
Taxa tramitació llicències i altres activitats en matèria 
d'urbanisme (T-14) 

18.000,00 45.000,00 

32500 12 01 Taxa per inspeccions (T-03) 1.350,00 1.350,00 

32900 12 01 
Taxa per assistència i assessorament jurídic i administratiu (T-
04) 

2.486,22 2.486,22 
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32901 12 01 
Taxa expedició documents i activitats d'informació i inspecció (T-
01 i T-02) 

12.000,00 12.000,00 

32901 24 01 Taxa ingressos notificacions prevenció incendis (T-01) 40.000,00 80.000,00 

32901 60 01 Taxa ingressos voluntària gestió tributària (T-09) 1.350.000,00 1.250.000,00 

32902 60 01 Taxa ingressos executiva gestió tributària (T-09) 1.380.000,00 1.300.000,00 

32903 60 01 Taxa ingressos per costes gestió tributària (T-09) 330.000,00 260.000,00 

32904 60 01 Taxa per altres ingressos gestió tributària (T-09) 110.000,00 60.000,00 

32905 60 01 Taxa per ingressos per multes (T-09) 350.000,00 357.000,00 

32906 60 01 Taxa per ingressos per sancions gestió tributària (T-09) 40.000,00 17.500,00 

32907 60 01 Taxa per ingressos per inspecció tributària (T-09) 50.000,00 50.000,00 

32908 12 01 Taxa per inscripció a convocatòries de personal (T-18) 4.250,00 4.250,00 

32910 60 01 Taxa per ingressos d'expedients de cadastre (T-09) 15.000,00 10.000,00 

32913 12 01 Taxa ús dependències del Consell (T-08) 167,14 167,14 

32914 24 01 Taxa redacció plans municipals de protecció civil (T-11) 15.000,00 7.500,00 

32915 24 01 
Taxa redacció plans d'autoprotecció inst.i equipaments locals (T-
12) 

4.000,00 1.800,00 

32916 22 01 Taxa òrgan tècnic  ambiental comarcal (T-15) 5.000,00 5.000,00 

32917 24 01 Taxa servei recollida animals abandonats (T-13) 180.000,00 179.250,00 

32919 24 01 Taxa redacció plans de prevenció d'incendis forestals (T-16) 6.000,00 3.000,00 

32     Taxes per la realització d’activitats de competència local. 4.321.124,36 4.038.951,86 

34100 32 01 Preu públic d'assistència a domicili social (P-11) 25.791,98 25.791,98 

34101 32 01 Preu públic d'assistència a domicili Llei de la dependència (P-11) 66.937,69 71.071,40 

34102 33 01 Preu públic de teleassistència domiciliària (P-12) 94.339,61 87.350,32 

34103 33 01 Preu públic de transport adaptat (P-10) 23.718,41 23.718,41 

34200 54 01 Preu públic transport escolar (P4) 183.300,00 195.000,00 

34900 24 01 
Preu públic prestació de serveis a particulars al centre d'acollida 
d'animals (P-05) 

86.000,00 84.000,00 

34903 43 01 Ingressos preu públic publicacions i fons documental (P-01) 100,00 100,00 

34904 55 01 Preu públic d'higienització de parcs de salut municipals (P-09) 1.915,20 4.500,00 

34907 24 01 Preu públic. Obres forestals 190.500,00 165.000,00 

34908 12 01 
Preu públic per la realització de cursos i tallers arxiu comarcal 
(P-13) 

960,00 960,00 

34     Preus públics. 673.562,89 657.492,11 

39190 60 01 Altres multes i sancions 6.000,00 10.000,00 

39211 12 01 Recàrrec de constrenyiment. 15.000,00 5.000,00 

39301 60 01 Interessos de demora gestió tributària 425.000,00 440.000,00 

39900 12 01 Altres ingressos diversos. 10.000,00 10.000,00 

39900 22 01 Inspeccions i sancions medi ambient 8.000,00 11.000,00 

39900 24 01 Altres ingressos diversos, inspeccions prevenció incendis 170.000,00 42.000,00 

39900 31 01 Ingressos fundacions 10.000,00 10.000,00 

39900 54 01 Altres ingressos diversos. Transport escolar extraordinari 4.700,00 5.000,00 

39901 12 01 Altres ingressos diversos per sancions 20.000,00 0,00 

39901 22 01 
Ajuntaments. Recollida  de residus municipals (exercici 2018 a 
capítol 4) 

13.055.458,00 
0,00 

39     Altres ingressos. 13.724.158,00 533.000,00 

3     Taxes, preus públics i altres ingressos. 21.719.478,36 7.935.283,24 

45002 32 01 
Generalitat de Catalunya- Benestar i Família- Conveni serveis 
atenció primària 

1.767.259,10 1.657.391,15 
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45002 33 01 
Generalitat de Catalunya- Benestar i Família- Conveni serveis 
atenció especialitzada 

1.041.391,61 986.386,69 

45030 54 01 Generalitat de Catalunya, contracte programa d'ensenyament 4.200.898,18 4.323.388,30 

45031 54 01 Generalitat de Catalunya, UEC de Blanes 49.400,00 57.608,00 

45060 12 01 Generalitat de Catalunya- arxiu comarcal 40.000,00 50.000,00 

45060 23 01 Generalitat de Catalunya - Conveni PUOSC 0,00 4.795,18 

45060 43 01 Generalitat de Catalunya -transferència museus 8.385,00 8.385,00 

45060 53 01 
Generalitat de Catalunya- Benestar i família, programes de 
joventut 

233.348,32 231.115,25 

45080 12 01 Generalitat de Catalunya- fons de cooperació 933.118,72 936.902,34 

45080 15 01 Generalitat -projectes i convocatòries 20.000,00 50.000,00 

45080 24 01 Generalitat de Catalunya. Centre acollida animals abandonats 20.000,00 25.000,00 

45080 42 01 Generalitat de Catalunya. Programa innovador 98.812,50 105.873,60 

45080 44 01 Generalitat - AODL desenvolupament social 31.376,04 27.045,00 

45080 52 01 Generalitat de Catalunya - AODL sector industrial 0,00 27.045,00 

45080 52 01 Generalitat- projecte ateneus 8.000,00 8.000,00 

45081 24 01 Generalitat de Catalunya. Pla de viatgers 75.000,00 74.267,00 

45081 42 01 Generalitat de Catalunya. Projecte planificació estratègica 12.003,20 11.979,00 

45081 52 01 Generalitat de Catalunya, projecte Catalunya emprèn 105.000,00 105.000,00 

45082 42 01 
Generalitat de Catalunya. Projectes AODL competiv.territorial i 
cultural creatiu 

61.664,08 54.090,00 

45083 42 01 Generalitat- projecte vescomtat de Cabrera (FEDER) 94.000,00 55.500,00 

45084 42 01 Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 0,00 6.947,24 

45084 52 01 Generalitat de Catalunya. Projecte PECT Test us 79.186,34 68.963,00 

45085 42 01 Generalitat de Catalunya. projecte FEMP GALP Costa Brava 51.616,58 0,00 

45086 42 01 Generalitat de Catalunya.Taxa turística 13.500,00 13.500,00 

45087 42 01 Generalitat de Catalunya.Programa innovador 23.573,88 0,00 

45301 12 01 Agència de residus de Catalunya (ARC) 709.838,04 709.838,04 

45301 22 01 Agència de residus de Catalunya (ARC)-retorn cànon 543.326,56 411.774,77 

45302 22 01 D. indirectes gestió. Ingressos contractes i reposició i millores 2.912.800,00 1.966.000,00 

45303 34 01 Agència Catalana de l'Habitatge 53.291,00 61.262,00 

45304 35 01 Agència Catalana del Consum 45.000,00 35.000,00 

45306 44 01 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 1.713.296,97 1.313.563,38 

45306 45 01 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) - programes 0,00 226.788,35 

45306 52 01 Servei d'ocupació de Catalunya (SOC), formació ocupacional 85.000,00 74.767,50 

45306 53 01 Servei d'ocupació de Catalunya (SOC), projecte garantia juvenil 0,00 16.000,00 

45307 12 01 Consorci Administració Oberta de Catalunya 9.536,22 15.938,41 

45309 33 01 Institut Català de la Dona 35.061,00 34.500,00 

45     De comunitats autònomes. 15.074.683,34 13.754.614,20 

46100 12 01 Diputació de Girona-conveni de col·laboració 722.362,16 611.965,52 

46100 33 01 Diputació de Girona programa immigració 16.821,55 0,00 

46100 42 01 Diputació de Girona.Projecte ruta de la Tordera 45.927,51 9.044,75 

46100 43 01 Diputació de Girona.Subvencions cultura 2.000,00 10.000,00 

46100 52 01 Diputació de Girona.Projectes de dinamització empresarial 16.000,00 5.000,00 

46100 54 01 Diputació de Girona, transport escolar no obligatori 193.706,70 193.706,70 

46101 33 01 Diputació de Girona.Programa benestar i comunitat 65.000,00 65.000,00 

46200 12 01 Ajuntaments aportacions supramunicipals 25.000,00 44.000,00 
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46200 22 01 Ajuntaments . Recollida de residus municipals 0,00 9.767.775,17 

46200 23 01 Ajuntaments-projecte detecció i  lectura matrícules 251.753,40 251.753,40 

46200 24 01 
Ajuntaments, servei 24h/365 dies.Centre acollida animals 
abandonats 

60.000,00 60.000,00 

46200 42 01 Ajuntaments-convenis ruta de la Tordera 42.865,20 42.602,07 

46200 44 01 Ajuntaments-xarxa SIO 43.785,00 43.785,00 

46200 52 01 Ajuntaments, dinamització empresarial 38.000,00 39.500,00 

46200 53 01 Ajuntaments, tècnics compartits de joventut 153.000,00 74.250,00 

46201 12 01 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners- manteniment 
magatzem 

1.000,00 1.100,00 

46201 22 01 Ajuntaments.Agència comarcal de l'energia 33.436,03 29.498,07 

46201 24 01 Ajuntaments-projecte vespa asiàtica 8.000,00 10.000,00 

46201 32 01 Ajuntaments- convenis de treball social 392.598,69 363.105,86 

46201 42 01 Ajuntaments-manteniment rutes 80.169,45 77.695,05 

46201 44 01 Ajuntaments-programa treball i formació PANP 23.500,00 30.000,00 

46201 54 01 Ajuntaments, transport escolar no obligatori 51.700,00 55.000,00 

46202 22 01 Ajuntaments - gestió conveni ecoembes i ecovidrio 0,00 3.888,00 

46202 24 01 Ajuntaments, pla de serveis prevenció incendis. 20.000,00 25.000,00 

46202 32 01 Ajuntaments- convenis d'educació social 250.675,83 237.273,23 

46202 42 01 Ajuntaments- projecte ruta de la tordera 45.927,51 9.044,75 

46202 44 01 Ajuntaments. Programa treball i formació PRGC 12.500,00 22.000,00 

46203 12 01 Ajuntament de Santa Coloma de Farners- arxiu comarcal 15.837,79 15.553,27 

46203 22 01 Ajuntaments- campanyes residus 28.655,58 6.409,49 

46203 24 01 Ajuntaments -inspecció incendis 30.000,00 0,00 

46203 32 01 Ajuntaments- servei ajut a domicili social 87.745,58 87.745,58 

46203 42 01 Ajuntaments - projecte Localitza 0,00 10.000,00 

46203 44 01 Ajuntaments. Programa treball i formació  DONA  9.440,00 5.500,00 

46204 12 01 Ajuntaments- arxius municipals 39.952,00 40.452,00 

46204 22 01 Ajuntaments-assistència en temes de medi ambient 11.858,40 0,00 

46204 32 01 Ajuntaments- servei ajut a domicili Llei de la dependència 194.013,97 195.435,65 

46204 42 01 Ajuntaments.Projecte vescomtat de Cabrera 79.000,00 79.000,00 

46204 44 01 Ajuntaments. Treball i formació.Coordinació i suport tècnic 54.140,00 0,00 

46205 32 01 Ajuntaments- convenis administratius benestar social 51.527,14 19.470,17 

46205 33 01 Ajuntaments-pla de dones 55.000,00 31.584,00 

46205 42 01 Ajuntaments.Projecte planificació 5.000,00 8.000,00 

46206 42 01 Ajuntament Hostalric Vescomtat de Cabrera 53.234,74 35.500,00 

46207 33 01 Ajuntaments-servei teleassistència 35.640,48 33.000,00 

46207 42 01 Ajuntaments.Programa POCTEFA 30.481,70 14.339,20 

46208 33 01 Ajuntaments-transport adaptat 101.751,35 101.751,35 

46208 42 01 Ajuntament d'Arbúcies- Projecte vescomtat de Cabrera 24.997,56 0,00 

46209 12 01 Altres ingressos diversos d'ens locals 35.000,00 0,00 

46209 33 01 Ajuntaments-Serv.socioeducatius davant situacions de risc (SIS) 33.000,00 48.000,00 

46700 12 01 Patronat castell de Montsoriu. Manteniment despeses Consell 5.000,00 5.000,00 

46     D’entitats locals. 3.577.005,32 12.818.728,28 

47000 12 01 NORA, lloguer instal·lacions 84.050,52 35.000,00 

47000 22 01 NORA,SA, ingressos FEE 10.000,00 175.000,00 

47001 22 01 NORA,SA, planta de compostatge 0,00 25.000,00 
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47002 22 01 NORA,SA, ingressos suport campanyes mediambientals 12.633,98 26.925,71 

47003 22 01 NORA, SA, servei compostatge rural 0,00 3.000,00 

47004 22 01 NORA, SA, regularitzacions recollida selectiva 0,00 40.000,00 

47005 22 01 NORA,SA, venda paper i cartró 102.000,00 150.000,00 

47010 22 01 Conveni ecoembes i ecovidrio 834.494,69 691.728,10 

47100 22 01 
Ecoembes i ecovidrio, ingressos per a campanyes 
mediambientals 

21.326,16 7.026,96 

47     D’empreses privades. 1.064.505,35 1.153.680,77 

48000 33 01 Entitats i institucions, transport adaptat 38.468,14 38.468,14 

48000 43 01 Fundació Caixabank 750,00 750,00 

48     De famílies i institucions sense fins de lucre. 39.218,14 39.218,14 

49700 42 01 Ingrés INTERREG.Programa POCTEFA 38.037,43 26.629,95 

49     De l’exterior. 38.037,43 26.629,95 

4     Transferències corrents. 19.793.449,58 27.792.871,34 

52000 12 01 Interessos de dipòsits bancaris 100,00 100,00 

52     Interessos de dipòsits. 100,00 100,00 

55000 54 01 Concessionari servei menjador escolar 21.500,00 20.000,00 

55     Productes de concessions i aprofitaments especials. 21.500,00 20.000,00 

5     Ingressos patrimonials. 21.600,00 20.100,00 

75080 12 01 Generalitat de Catalunya.Inversions castell de Montsoriu 80.000,00 80.000,00 

75080 42 01 Generalitat. Cultura inversió 72.544,12 83.052,76 

75081 42 01 Generalitat-projecte vescomtat de Cabrera (FEDER) 351.125,70 162.460,99 

75300 12 01 Agència de Residus de Catalunya - ARC inversions 0,00 100.691,73 

75     De comunitats autònomes. 503.669,82 426.205,48 

76100 42 01 Diputació de Girona - inversió ruta de la Tordera 174.162,40 110.915,16 

76101 42 01 Diputació de Girona - inversió Montsoriu 48.200,00 22.000,00 

76200 42 01 Ajuntaments. Inversió ruta de la Tordera 174.162,40 110.915,16 

76201 42 01 Ajuntament d'Hostalric inversió projecte Vescomtat de Cabrera 189.155,29 161.041,83 

76202 42 01 Ajuntament Arbúcies inversió projecte vescomtat Cabrera 220.623,63 0,00 

76202 42 01 Ajuntaments - Programa POCTEFA 0,00 2.800,00 

76     D’entitats locals. 806.303,72 407.672,15 

79700 42 01 Ingrés INTERREG.Programa POCTEFA 0,00 5.200,00 

79     De l'exterior 0,00 5.200,00 

7     Transferències de capital. 1.309.973,54 839.077,63 

83000 12 01 Reintegraments de bestretes al personal 30.000,00 30.000,00 

83     Reintegraments de préstecs de fora del sector públic. 30.000,00 30.000,00 

8     Actius financers. 30.000,00 30.000,00 

91300 12 01 Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic. 707.054,00 0,00 

91     Préstecs rebuts en euros. 707.054,00 0,00 

9     Passius financers. 707.054,00 0,00 

      TOTAL 43.581.555,48 36.617.332,21 
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2. Variacions del pressupost de despeses i ingressos 2019 respecte el 
pressupost 2018 

Consell Comarcal de la Selva 

Comparatiu respecte pressupost inicial 2018 

PRESSUPOST DE DESPESES             

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ 2.019  2018 (inicial)  VARIACIÓ 2019/2018 

1 Despeses de personal 10.303.512,73 23,64 9.392.057,42 25,65 911.455,31 9,70 

2 
Despeses en béns 
corrents i serveis 26.510.690,54 60,83 21.779.990,84 59,48 4.730.699,70 21,72 

3 Despeses financeres 137.918,97 0,32 149.234,28 0,41 -11.315,31 -7,58 

4 Transferències corrents 4.204.652,85 9,65 3.987.383,49 10,89 217.269,36 5,45 

6 Inversions reals 1.496.162,46 3,43 1.001.077,63 2,73 495.084,83 49,46 

7 Transferències de capital  0,00  0,00 0,00 0,00 

8 Actius financers 687.054,00 1,58 30.000,00 0,08 657.054,00 2190,18 

9 Passius financers 241.563,93 0,55 277.588,55 0,76 -36.024,62 -12,98 

   43.581.555,48 100,00 36.617.332,21 100,00 6.964.223,27   

                

        

        

PRESSUPOST D'INGRESSOS             

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ 2.019  2018 (inicial)  VARIACIÓ 2019/2018 

3 Taxes i preus públics 21.719.478,36 49,84 7.935.283,24 21,67 13.784.195,12 173,71 

4 Transferències corrents 19.793.449,58 45,42 27.792.871,34 75,90 -7.999.421,76 -28,78 

5 Ingressos patrimonials 21.600,00 0,05 20.100,00 0,05 1.500,00 7,46 

7 Transferències de capital 1.309.973,54 3,01 839.077,63 2,29 470.895,91 56,12 

8 Actius financers 30.000,00 0,07 30.000,00 0,08 0,00 0,00 

9 Passius financers 707.054,00 1,62 0,00 0,00 707.054,00   

   43.581.555,48 100,00 36.617.332,21 100,00 6.964.223,27   
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Comparatiu respecte pressupost final 2018 (segons escenari pressupostari de novembre de 
2018) 

PRESSUPOST DE DESPESES 

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ 2.019  2018(final)  VARIACIÓ 2019/2018 

1 Despeses de personal 10.303.512,73 23,64 8.993.940,74 23,75 1.309.571,99 14,56 

2 
Despeses en béns 
corrents i serveis 26.510.690,54 60,83 23.098.880,83 61,00 3.411.809,71 14,77 

3 Despeses financeres 137.918,97 0,32 128.149,28 0,34 9.769,69 7,62 

4 Transferències corrents 4.204.652,85 9,65 4.053.441,73 10,71 151.211,12 3,73 

6 Inversions reals 1.496.162,46 3,43 885.375,18 2,34 610.787,28 68,99 

7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Actius financers 687.054,00 1,58 10.000,00 0,03 677.054,00 6.770,54 

9 Passius financers 241.563,93 0,55 694.344,51 1,83 -452.780,58 -65,21 

   43.581.555,48 100,00 37.864.132,27 100,00 5.717.423,21   

                

        

        

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ 2.019  2018(final)  VARIACIÓ 2019/2018 

3 Taxes i preus públics 21.719.478,36 49,84 8.061.598,19 21,42 13.657.880,17 169,42 

4 Transferències corrents 19.793.449,58 45,42 28.940.496,22 76,89 -9.147.046,64 -31,61 

5 Ingressos patrimonials 21.600,00 0,05 40.100,00 0,11 -18.500,00 -46,13 

7 Transferències de capital 1.309.973,54 3,01 588.639,12 1,56 721.334,42 122,54 

8 Actius financers 30.000,00 0,07 10.000,00 0,03 20.000,00 200,00 

9 Passius financers 707.054,00 1,62 0,00 0,00 707.054,00   

   43.581.555,48 100,00 37.640.833,53 100,00 5.233.667,95   
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Patronat per a la conservació i millora del Castell de Montsoriu 

Comparatiu respecte pressupost inicial 2018 

PRESSUPOST DE DESPESES             

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ 2.019  2018 (final)  VARIACIÓ 2019/2018 

1 Despeses de personal 30.284,18 30,98 26.195,00 27,42 4.089,18 15,61 

2 
Despeses en béns corrents 
i serveis 26.865,82 27,48 32.166,00 33,67 -5.300,18 -16,48 

3 Despeses financeres 600,00 0,61 2.185,00 2,29 -1.585,00 -72,54 

4 Transferències corrents 40.000,00 40,92 35.000,00 36,63 5.000,00 14,29 

   97.750,00 100,00 95.546,00 100,00 2.204,00   

                

        

        

PRESSUPOST D'INGRESSOS             

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ 2.019  2018 (final)  VARIACIÓ 2019/2018 

3 Taxes i preus públics 62.204,00 63,64 60.000,00 62,80 2.204,00 3,67 

4 Transferències corrents 35.546,00 36,36 35.546,00 37,20 0,00 0,00 

   97.750,00 100,00 95.546,00 100,00 2.204,00   

 

Comparatiu respecte pressupost final 2018 (segons escenari pressupostari de novembre 
2018) 

PRESSUPOST DE DESPESES             

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ 2.019  2018 (final)  VARIACIÓ 2019/2018 

1 Despeses de personal 30.284,18 30,98 26.195,00 27,42 4.089,18 15,61 

2 
Despeses en béns 
corrents i serveis 26.865,82 27,48 32.166,00 33,67 -5.300,18 -16,48 

3 Despeses financeres 600,00 0,61 2.185,00 2,29 -1.585,00 -72,54 

4 Transferències corrents 40.000,00 40,92 35.000,00 36,63 5.000,00 14,29 

   97.750,00 100,00 95.546,00 100,00 2.204,00   

                

        

        

PRESSUPOST D'INGRESSOS             

CAPÍTOLS DESCRIPCIÓ 2.019  2018(final)  VARIACIÓ 2019/2018 

3 Taxes i preus públics 62.204,00 63,64 60.000,00 62,80 2.204,00 3,67 

4 Transferències corrents 35.546,00 36,36 35.546,00 37,20 0,00 0,00 

   97.750,00 100,00 95.546,00 100,00 2.204,00   
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Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA 
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Bases sobre l’execució pressupostària 

 

ÍNDEX 

TÍTOL I. NORMES GENERALS 

CAPÍTOL1. PRINCIPIS GENERALS 

Base 1a. Objecte i règim jurídic 

Base 2a. Principis generals 

Base 3a. Àmbit d’aplicació 

Base 4a. Vigència 

Base 5a. Contingut del pressupost general 

CAPÍTOL 2. DE LA COMPTABILITAT. NORMES GENERALS  

Base 6a. Normativa aplicable 

Base 7a. Abast i finalitat dels sistema de gestió  

Base 8a. Organització de la gestió 

Base 9a. Funcions i responsabilitats en el sistema de gestió 

Base 10a. Criteris d’aplicació comptable dels deterioraments per insolvències 

Base 11a. Criteris d’aplicació comptable de les operacions d’inici i fi d’exercici 

Base 12a. Endeutament del Consell Comarcal de la Selva 

 

TÍTOL II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST 

CAPÍTOL 1. CRÈDITS INICIALS I ESTRUCTURA 

Base 13a. Crèdits inicials 

Base 14a. Estructura 
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CAPÍTOL 2. ANUALITAT PRESSUPOSTÀRIA 

Base 15a. Anualitat pressupostària 

CAPÍTOL 3. VINCULACIÓ JURÍDICA 

Base 16a. Vinculació jurídica 

CAPÍTOL 4. MODIFICACIONS DE CRÈDIT 

Base 17a. Normes generals 

Base 18a. Crèdits extraordinaris i suplements 

Base 19a. Tramitació dels expedients de concessió de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit 

Base 20a. Crèdits ampliables  

Base 21a. Règim de transferències 

Base 22a. Crèdits generats per ingressos 

Base 23a. Incorporació de romanents 

Base 24a. Baixes per anul·lació 

Base 25a. Crèdits no incorporables 

 

TÍTOL III. GESTIÓ DE LA DESPESA 

CAPÍTOL 1. FASES DE LA DESPESA 

Base 26a. Fases de la gestió del pressupost de despeses 

Base 27a. Autorització de despeses 

Base 28a. Disposició de despeses 

Base 29a. Reconeixement de l’obligació. Fase O 

Base 30a. Acumulació de fases d’execució 

Base 31a. Documents suficients per al reconeixement 
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Base 32a.Ordenació del pagament 

CAPÍTOL 2. DESPESES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Base 33a. Marc jurídic general 

Base 34a. Contractació menor 

Base 35a. Contractació administrativa oberta 

CAPÍTOL 3. EXPEDIENTS DE RECURSOS HUMANS I NÒMINA 

Base 36a. Gestió dels recursos humans 

Base 37a. Gestió de la nòmina 

Base 38a. Treballs extraordinaris del personal 

CAPÍTOL 4. ESPECIFITATS DEL TRÀMIT DE CERTES DESPESES 

Base 39a. Particularitats referents a despeses del capítol 1 

Base 40a. Particularitats referents a despeses en béns i serveis 

Base 41a. Assignacions als grups comarcals 

Base 42a. Convenis de col·laboració 

CAPÍTOL 5. RÈGIM DE SUBVENCIONS 

Base 43a. Aportacions i subvencions 

CAPÍTOL 6. ALTRES PARTICULARITATS 

Base 44a. Projectes de despesa 

Base 45a. Despeses plurianuals 

Base 46a. Pagaments a justificar 

Base 47a. Avançaments de caixa fixa 

Base 48a. Bestretes a personal i accés a crèdits preferencials 
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TÍTOL IV GESTIÓ DEL INGRESSOS PÚBLICS 

CAPÍTOL 1. FASES DE L’INGRÉS 

Base 49a. Reconeixement de drets 

Base 50a. Control de l’ingrés o recaptació 

Base 51a. Comptabilitat dels cobraments 

Base 52a. Devolució d’ingressos indeguts 

Base 53a. Anul·lacions de drets 

CAPÍTOL 2. OPERACIONS DE CRÈDIT 

Base 54a. Operacions de crèdit 

 

TÍTOL V TRESORERIA 

CAPÍTOL 1. OPERATÒRIA DE FUNCIONAMENT 

Base 55a. De la tresoreria 

Base 56a. Disposició de fons 

Base 57a. Terminis de pagament 

CAPÍTOL 2. PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I OPERACIONS FINANCERES 

Base 58a. Pla de disposicions de fons de tresoreria i pressupost de tresoreria 

Base 59a. Operacions financeres 

 

TÍTOL VI TANCAMENT DE L’EXERCICI 

CAPÍTOL 1. OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

Base 60a. Tancament comptable i liquidació de l’exercici 
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Base 61a. Incorporació de saldos al compte 100 de patrimoni 

Base 62a. Llibres de comptabilitat, suport i emmagatzematge de la informació 
comptable financera. 

Base 63a. Romanent de tresoreria 

CAPÍTOL 2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I COMPTE GENERAL 

Base 64a. Liquidació del pressupost 

Base 65a. Compte general 

 

TÍTOL VII CONTROL INTERN 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Base 66a. Principis de la funció interventora 

CAPÍTOL 2. FUNCIÓ INTERVENTORA 

Base 67a.Fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre 
despeses i obligacions i presa de raó en comptabilitat dels drets i ingressos 

Base 68a. Règim de requisits bàsics 

Base 69a. Ordenació del pagament i pagament 

Base 70a. Comprovació material de la inversió 

Base 71a. Omissió de la fiscalització d’intervenció 

 

CAPÍTOL 3. CONTROL FINANCER 

Base 72a. Control financer 

Base 73a.Pla anual de control financer  

 

DISPOSICIONS FINALS 
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TÍTOL I. NORMES GENERALS 

CAPÍTOL 1 – PRINCIPIS GENERALS 

Base 1a. Objecte i règim jurídic 

1. Les presents bases s’estableixen a l’empara d’allò que disposa l’article 165.1 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (en endavant TRLRHL), aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 9 del Reial decret 500/1900, de 20 d’abril, per 
tal d’adaptar les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i 
circumstàncies del Consell Comarcal de la Selva. 

2. La legislació aplicable es la següent: 

Legislació general: 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

• RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

• Decret legislatiu 2/2003, de 28d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament aprovat 
per RD 887/2006 

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local. 

• El Reglament orgànic comarcal del Consell Comarcal de la Selva. 

 

Legislació en matèria econòmica 

• El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI del 
TRLRHL. 

• La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

• El Reial decret 1463/2007, de 28 de desembre, que aprova el reglament aplicable als 
ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària. 
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• L’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del model 
normal de comptabilitat local, que serà d’aplicació ala comptabilització del pressupost, i 
ales seves execució i liquidació. Així mateix serà d’aplicació en matèria comptable les 
normes de procediments comptables de la corporació. 

• Ordre HAP 2105/2012, d1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, modificada per l’Ordre HAP 
2082/2017, de 7 de novembre. 

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

• Ordre ministerial HAP/419/2014, de 14 de març del Ministeri d’Economia i Hisenda, que 
estableix l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la facturació electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 

• Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul 
del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats local. 

• Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre. 
• RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el reglament General de Recaptació. 
• Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

• RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i 
els procediments de gestió i inspecció tributària i el desenvolupament de les normes 
comuns dels procediments d’aplicació dels tributs. 

• Normes d’Auditoria del sector Públic. 
• RD 424/2017, de 28 d’abril. Pel qual es regula el Règim Jurídic de control intern en les 

entitats del Sector Públic Local. 

Base 2a. Principis generals 

1. Principi d'estabilitat pressupostària. L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i 
altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos d'aquesta Entitat i en cas que hi 
haguessin organismes autònoms amb els que comptés l'entitat local i Societats mercantils 
de capital Íntegrament pertanyent a l'Entitat Local, es realitzarà en un marc d'estabilitat 
pressupostària, coherent amb la normativa europea. 

2. Principi de sostenibilitat financera. Les actuacions d'aquesta Entitat i en cas que hi 
hagués, organismes autònoms amb els que comptés l'entitat local i Societats mercantils de 
capital Íntegrament pertanyent a l'entitat local, estan subjectes al principi de sostenibilitat 
financera definit en l'article 4 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

3. Principi de plurianualitat. L'elaboració dels Pressupostos d'aquesta Entitat i en cas que 
n’hi hagués, els organismes autònoms amb els que comptés l'entitat local i Societats 
mercantils de capital Íntegrament pertanyent a l'entitat local, s'enquadrarà dins d'un pla 
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pressupostari a mig termini, compatible amb el principi d'anualitat pel qual es regeixen 
l'aprovació i execució dels Pressupostos, de conformitat amb la normativa europea. 
 
4. Principi de transparència. La comptabilitat d'aquesta Entitat i en cas que n’hi hagués, 
organismes autònoms amb els que comptés l'entitat local i Societats mercantils de capital 
Íntegrament pertanyent a l'entitat local, així com els seus pressupostos i liquidacions, han de 
contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i 
l'observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria. 
 
5. Principi d'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. Les polítiques de 
despesa pública d'aquest Consell Comarcal  s'han d'enquadrar en un marc de planificació 
plurianual i de programació i pressupostació, atenent a la situació econòmica, als objectius 
de política econòmica i al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
La gestió dels recursos públics estarà orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia i la 
qualitat, a la qual cosa s'han d'aplicar polítiques de racionalització de la despesa i de millor 
de la gestió del sector públic. 

Les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, els actes 
administratius, els contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra 
actuació d'aquest Consell Comarcal que afectin les despeses o ingressos públics presents o 
futurs, hauran de valorar les seves repercussions i efectes, i supeditar-se de forma estricta al 
compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

Base 3a. Àmbit d'aplicació 

Aquestes bases s’aplicaran amb caràcter general a l’execució del Pressupost del Consell 
Comarcal, i del seu  organismes autònoms Patronat per a la Conservació i Manteniment del 
castell de Montsoriu. 

Supletòriament, en cas de comptar amb regulació pròpia al respecte a la següent entitat 
classificada com administració pública i dependent del Consell Comarcal de la Selva: 
Serveis Mediambientals de la Selva,SA. 

Base 4a. Vigència 

La vigència de les bases serà la mateixa que la del Pressupost. En cas de pròrroga del 
Pressupost aquestes bases seguiran regint durant aquest període. 
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Aquest exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural. 
 
Base 5a. Contingut del pressupost general del Consell Comarcal de la Selva 
 
1. El Pressupost General per a l'exercici està integrat per: 
 

a. El Pressupost de la Corporació, anivellat en despeses i ingressos ascendeix a 
43.581.555,48 €. 

 
b. El Pressupost del Patronat per a la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu, 

anivellat en despeses i ingressos ascendeix a 97.750,00 €. 
 

2. Les quantitats consignades per a despeses fixen, el límit d'aquestes. Els qui 
contravinguin aquesta disposició seran directament i personalment responsables del 
pagament, sense perjudici que aquestes obligacions siguin nul•les pel que fa al Consell 
Comarcal, de conformitat amb el que disposa l'article 173 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. L’aplicació pressupostària ve 
definida per la classificació orgànica, la de programes ( a nivell de 4 dígits), i l’econòmica 
a nivell de subconcepte (5 dígits). 

 
3. Els crèdits inclosos a l’estat de despeses s’han classificat amb els següents criteris: 

• Orgànic .Aquesta classificació es realitzarà a nivell de 2 dígits, per tal d’identificar el 
centre gestor de la despesa 

• Per programa. La seva estructura és de quatre dígits:àrea de despesa, política de 
despesa, grup de programa. 

• Econòmic. La seva estructura és cinc dígits: capítol, article, concepte, subconcepte i 
partida. 

4.  Les previsions de l’estat d’ingressos s’han classificat segons els següents criteris: 

• Orgànica. La seva estructura és de dos dígits per identificar el centre gestor de 
l’ingrés. 

• Econòmica. La seva estructura és de cinc dígits:capítol, article, concepte i 
subconcepte. 

5.    S’adjunta el pressupost de l’empresa Servei Mediambientals de la Selva NORA,SA 

 

CAPÍTOL 2. DE LA COMPTABILITAT. NORMES GENERALS 

Base 6a. Normativa aplicable 
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Les operacions corresponents a l’execució del pressupost de la corporació es 
comptabilitzaran d’acord amb la Instrucció de Comptabilitat  per a l’Administració Local, 
model normal, aprovat per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, les normes de 
procediment comptable. 

Base 7a. Abast i finalitats del sistema de gestió 

L'objecte del sistema pressupostari i comptable, és el de registrar totes les operacions de 
naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, i a través 
d'estats i informes, reflectir la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, 
dels seus resultats i de l'execució del seu pressupost, per tal de satisfer les següents 
finalitats: 

Finalitats de gestió: 

- Subministrar informació econòmica i financera per a la presa de decisions polítiques i de 
gestió. 

 
- Establir el balanç de l'entitat: composició, situació i variacions, i determinar els resultats 

econòmic patrimonials. 
 
- Determinar els resultats analítics i el cost i rendiment dels serveis. 
 
- Mostrar l'execució del pressupost i el resultat pressupostari. 
 
- Posar de manifest els moviments i situació de la Tresoreria. 
 
- Possibilitar l’inventari, el control de l'endeutament i el seguiment individualitzat dels 

deutors i creditors. 
 
 

Finalitats de control: 

- Possibilitar la formació del Compte general i els estats i comptes a remetre als òrgans de 
control extern. 

 
- Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia. 

Finalitats d'anàlisi: 
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- Facilitar la informació per a la confecció dels comptes nacionals del subsector 
d'administracions públiques, i les estadístiques econòmic financeres per part del Ministeri 
d'Hisenda. 

Base 8a. Organització de la gestió 

El sistema de gestió pressupostari i comptable del Consell Comarcal està organitzat de 
forma centralitzada, però es gestiona descentralitzadament. La seva organització és la 
següent: 

- Per mandat dels òrgans de govern corporatius, la Intervenció General efectua la    
planificació estratègica i pressupostària i, en fa el seguiment. 

 
- Els caps de departament, sota el mandat dels òrgans de govern, són els responsables 

d’impulsar la gestió del pressupost que se’ls assigna i del seu seguiment i control. 
 
- La Intervenció General que actua com a central comptable única, a la que li correspon, 

d’acord amb l’article 204 del TRLHL portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el 
seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos, i la inspecció de la 
comptabilitat dels organismes autònoms i de les societats mercantils dependents, 
d’acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació. 

 
- La Intervenció General efectua també la planificació estratègica i pressupostària i, en fa 

el seguiment. 
 
- Tresoreria General . En l’exercici de les seves funcions comptables sota la supervisió de 

la Intervenció. 
 
 
Base 9a. Funcions i responsabilitats en el sistema de gestió 

1. Competències del Ple: 

- Aprovar i modificar els pressupostos 
 
- Aprovar el Compte General. 
 
- Determinar la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari i les 

aportacions dels municipis de la comarca, d’acord amb el que estableuxen els article 39 i 
41 del TRLOCC. 

 
- La concessió d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici 

econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost. llevat de les de 
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tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada 
moment superi el 15% dels que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
- Establir a proposta de la Intervenció , els procediments a seguir per la inspecció de 

comptabilitat dels organismes autònoms i societats mercantils dependents. 
 
2. Competències de la Intervenció  

- Determinar els criteris a seguir per l'entitat en l'aplicació dels principis comptables i 
normes de valoració establertes en la ICAL 2013. 

 
- Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de 

l'execució dels pressupostos. 
 
- Formar els estats integrats i consolidats dels comptes, d'acord amb les directrius 

aprovades pel Ple. 
 
- Formar el Compte General. 
 
- Demanar dels organismes autònoms i societats mercantils dependents la documentació 

a integrar en el Compte General. 
 
- Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local, emetent les instruccions 

tècniques oportunes. 
 
- Organitzar el sistema d'arxiu i conservació de la documentació comptable. 
 
- Determinar l'estructura de l'avanç de liquidació del Pressupost, i elaborar el mencionat 

avanç. 
 
També s’assignen a la Intervenció , les següents funcions: 

- Confeccionar els pressupostos i plans estratègics de planificació de recursos. 
 
- Fer el seguiment del compliment dels plans i establir mesures correctores. 
 
- Assessorar econòmica i financerament als òrgans de decisió i gestió del Consell 

Comarcal. 
 
- Preparar informació per l’estudi i l’anàlisi de les dades pressupostaries i comptables. 
 
- Planificar i fer seguiment de la captació dels recursos. 
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3. Correspon al gerent 

- Autoritzar i disposar totes les despeses i reconèixer les obligacions d’acord amb les 
resolucions adoptades en cada moment pels òrgans competents en la matèria de què es 
tracti;ordenar tots els pagaments i retre comptes. Així com aprovar les liquidacions dels 
ingressos.  

 

4. Correspon als caps de departament: 

- La responsabilitat de la instrucció i tramitació dels expedients que impulsin, de 
conformitat amb les normes i procediments que els correspongui segons la seva 
naturalesa, l’adequat seguiment dels mateixos per a garantir les finalitats preteses, la 
correcta subjecció a la normativa aplicable, el compliment dels terminis o del calendari 
fixat, i del compliment dels requisits formals i legals que els sigui exigible. 

 
 

Base 10a. Criteris d’aplicació comptable dels deterioraments per insolvències 

En aplicació del principi de prudència, s’estimarà un deteriorament de valors ala fi de 
l’exercici pressupostari en funció dels imports pendents de cobrament, tant pressupostaris 
com no pressupostaris, el qual s’aplicarà al compte 490 “Deteriorament de valor de crèdits”. 
Aquest import minorarà el romanent líquid de tresoreria disponible de la corporació. 

El deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s’aplicarà a tots aquells saldos 
pressupostaris d’exercicis tancats i als de caràcter no pressupostari, excepte aquells que 
correspongui a qualsevol Administració Pública. Els percentatges de deteriorament seran els 
que s’indiquen a continuació: 

Antiguitats dels crèdits % 
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins de l’any 
de la liquidació (any n) 

10% 

B) Els drets pendents de cobrament liquidats dins del 
pressupostos de l’exercici n-1 es minoraran com a mínim 
en un 

30% 

b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins del 
pressupostos de l’exercici n-2 es minoraran com a mínim 
en un 

60% 
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c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins del 
pressupostos dels dos exercicis n-3 es minoraran com a 
mínim en un 

90% 

d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins del 
pressupostos dels exercicis n-4 i anteriors es minoraran en 
un 

100% 

 

Base 11a. Criteris d’aplicació comptable de les operacions d’inici i fi d’exercici 

1. Inventari, amortitzacions i deteriorament de valor 

La corporació disposa d’un inventari de béns, la titularitat jurídica dels quals li pertany, amb 
un detall individualitzat dels diversos elements que constitueixen el seu immobilitzat. 

L’amortització dels béns de l’immobilitzat es realitzarà d’acord amb els següents 
percentatges: 

Percentatge d'amortització anual Coef. 

Construccions 2% 

Instal.lacions tècniques 4% 
Maquinària i utillatge 10% 

Mobiliari 5% 
Equips per a processos d'informació 20% 

Elements de transport 10% 
 

2. Provisions i contingències 

Les provisions constitueixen aquelles obligacions futures, de tipus legal, contractual o 
implícites, en les quals hi ha una probabilitat estimada igual o superior al 50% que 
esdevinguin realment. A la fi de cada exercici, en base a informes dels centres gestors 
corresponents, la Intervenció General avaluarà els possibles riscos que ha de fer front la 
corporació, l’estimació de la probabilitat del seu esdeveniment, així com una estimació de la 
seva quantia. 

Base 12a. Endeutament del Consell Comarcal de la Selva 

L’entitat disposa de les eines necessàries per efectuar el seguiment i control individualitzat 
de totes les operacions de crèdit, tal i com es recull a la regla 27 de la ICAL 
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Amb caràcter general el passiu que genera l’operació d’endeutament es registrarà 
simultàniament al desemborsament dels capitals per part del prestamista. Aquest oment és 
coincident amb el moment de la formalització del contracte de préstec en les operacions 
singulars de crèdit. 

D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. D’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, per al càlcul de l’endeutament del Consell Comarcal de la Selva, a 
més del propi, es tindrà en compte el dels ens inclosos em el seu sector públic. 

TÍTOL II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST 

CAPÍTOL 1. CRÈDITS INICIALS I ESTRUCTURA 

Base 13a. Crèdits inicials 

1. Són crèdits inicials els assignats a cada aplicació pressupostària en el pressupost del 
Consell Comarcal de la Selva aprovat definitivament, d’acord amb l’article 8.1 de l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals. 

2. El crèdit definitiu vigent en cada moment vindrà determinat pel crèdit inicial augmentat o 
disminuït com a conseqüència de modificacions pressupostàries. 

Base 14a. Estructura 

L'estructura del Pressupost General s'ajusta a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 
3 de desembre de 2008, amb les modificacions incorporades per l’Ordre HAP/419/2014 de 
14 de març, classificant-se els crèdits consignats en l’estat de despeses amb els criteris 
orgànic, per programes i econòmic. 

Els crèdits inclosos a l’estat de despeses s’han classificat amb els següents criteris: 

A)  ORGÀNICA. Amb la següent estructura segons l’organigrama comarcal dividits per 
Centres Gestors: 

  Descripció 
1 Departament d’organització interna 
11 Direcció 
12 Administració general, serveis interns 
13 Govern comarcal 
15 Projectes i convocatòries 
2 Departament de territori i sostenibilitat 
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21 Administració departament 
22 Protecció i millora del medi ambient 
23 Serveis tècnics 
24 Sostenibilitat 
3 Departament d’atenció a les persones 
31 Administració departament 
32 Atenció primària 
33 Atenció especialitzada 
34 Atenció ales persones 
35 Consell Consultiu gent gran 
4 Departament de promoció del territori 
41 Administració departament 
42 Turisme i territori 
43 Cultura 
44 Foment de l’ocupació 
5 Departament de serveis a la ciutadania 
51 Administració del departament 
52 Empresa 
53 Joventut 
54 Ensenyament 
55 Esports 
6 Departament de gestió tributària i cadastral 
60 Gestió tributària i cadastral 
 

 

B) PER PROGRAMES: 

  Àrea de despesa 
1 Serveis públics bàsics 
2 Protecció i promoció social 
3 Producció de béns i serveis públics preferents 
4 Actuacions de caràcter econòmic 
9 Actuacions de caràcter general 
0 Deute públic 
  Polítiques de despesa 
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 
15 Habitatge i urbanisme 
16 Serveis comunitaris 
17 Medi ambient 
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23 Serveis socials 
32 Educació 
33 Cultura 
34 Esports 
43 Comerç 
44 Transport públic 
45 Infraestructures 
49 Societat de la informació 
91 Òrgans de govern 
92 Serveis generals 
93 Serveis econòmics 
94 Transferències a altres administracions públiques 
 

 

 Grups de programes de despesa 
1361 Servei de protecció civil i prevenció d’incendis 
1511 Serveis tècnics 
1601 Sistemes de sanejament 
1621 Medi ambient. Tractament de residus 
1622 Medi ambient. NORA recollida de residus 
1623 Medi ambient. Retorn cànon 
1624 Ecoembes i ecovidrio 
1701 Administració general del medi ambient 
2311 Assistència social primària 
2312 Assistència social especialitzada. Atenció a la infància i adolescència 
2313 Assistència social especialitzada. Servei integració en famílies extenses 
2314 Assistència social especialitzada. Pla de dones 
2315 Assistència social especialitzada. Pla d’immigració i ciutadania 
2316 Assistència social especialitzada. SIS 
2317 Assistència social especialitzada. Servei de teleassistència 
2318 Assistència social especialitzada. Transport adaptat 
2319 Assistència social especialitzada. Pla de desenvolupament comunitari 
2410 Programa treball i formació. Coordinació i suport tècnic 
2411 Administració ocupació 
2412 Projecte xarxa SIO (Serveis Integrals Ocupació).Programa Ubica’t 
2413 Programa enfeina’t 
2414 Projecte sungulars 
2415 Programa joves en pràctiques 
2416 Programa treball i formació. PANP 2018 
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2417 Programa treball i formació. PRGC 2018 
2418 Projecte 30 plus 
2419 Programa treball i formació dona 
3111 Centre d’acollida d’animals abandonats 
3202 Administració general d’ensenyament. Menjadors escolars 
3203 Administració general d’ensenyament. Transport escolar 
3204 Administració general d’ensenyament. Gestió de serveis 
3205 UEC de Blanes 
3322 Arxiu 
3341 Cultura 
3371 Dinamització juvenil 
3411 Promoció i foment de l’esport 
4251 Agència comarcal de l’energia 
4321 Informació i promoció turística 
4331 Projectes dinamització empresarial 
4332 Projecte dinamització empresarial:sector industrial 
4333 Projecte Catalunya emprèn 
4334 Desenvolupament empresarial: formació ocupacional 
4336 Projecte PECT Test us 
4391 Administració de turisme i territori 
4392 Projectes de planificació territorial 
4393 Servei de creació i manteniment de rutes 
4394 Projecte ruta de la Tordera (xarxa de camins) 
4395 Projectes de desenvolupament territorial 
4396 Projecte cultural -creatiu 
4397 Projecte vescomtat de Cabrera.FEDER 
4398 Projecte POCTEFA 
4399 Projecte FEMP-GALP Costa Brva 
4412 Altre transport de viatgers 
4931 Protecció de consumidors i usuaris 
9121 Govern comarcal 
9201 Serveis interns 
9202 Gerència 
9203 Comunicació 
9204 Secretaria 
9205 Intervenció 
9206 Tresoreria 
9207 Recursos humans 
9208 Servei de neteja 
9209 Serveis informàtics 
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9210 Servei de manteniment 
9211 Consell consultiu de la gent gran 
9212 Projectes i convocatòries 
9213 Habitatge i atenció a les persones 
9214 Administració dels departaments 
9215 Serveis interns de benestar social 
9216 Atenció a les persones 
9321 Gestió del sistema tributari 
0111 Deute públic 
 

C) ECONÒMICA:  

- Capítol. 
 - Article. 
 - Concepte. 
 - Subconcepte. 
 
  Capítols 
1 Despeses de personal 
2 Despeses corrents en bens i serveis 
3 Despeses financeres 
4 Transferències corrents 
6 Inversions reals 
9 A llarg termini 
  Articles 
10 Òrgans de govern 
11 Personal eventual 
12 Personal funcionaris 
13 Personal laboral 
15 Incentius de productivitat 
16 Prestacions i despesa social 
20 Arrendaments 
21 Reparacions, manteniments i conservació 
22 Material, subministraments i altres 
23 Indemnitzacions per raons de servei 
24 Despesa en publicacions 
26 Despeses diverses entitats 
27 Fons de contingència 
31 Despesa financera llarg termini 
46 A entitats locals 
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47 A empreses privades 
48 A famílies e institucions 
61 Inversió de reposició en infraestructures i bens destinats a l'ús general 
62 Nova inversió associada al funcionament operatiu dels serveis 
63 Inversió de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis 
91 Amortitzacions deutes a llarg termini 
100 Òrgans de govern 
110 Personal eventual 
120 Bàsiques personal funcionari 
121 C. Específic personal funcionari 
130 Bàsiques personal laboral 
131 Contractats personal laboral 
137 Pla pensions  personal laboral 
150 Incentius de productivitat 
151 Gratificacions 
160 S. Social 
162 Despesa social del personal 
200 Arrendament terrenys 
202 Arrendament edificis 
210 Infraestructures i bens naturals 
212 Edificis i altres instal·lacions 
213 Maquinaria i utillatges 
214 Parc mòbil 
215 Mobiliari i equips d'oficines 
219 Altres instal·lacions 
220 Material tècnic, especial, d'oficines,  
221 Subministraments 
222 Comunicacions 
224 Primes d'assegurances 
226 Despeses diverses 
227 Treballs realitzats per empreses externes 
230 Dietes 
240 Publicacions culturals 
260 Despeses diverses entitats 
310 Interessos op. Llarg termini 
461 A diputacions i altres 
463 A mancomunitats 
465 A comarques 
467 A consorcis 
479 Altres subvencions a empreses privades 
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480 Subvencions 
481 Subvencions a entitats 
482 Ajuts socials 
483 Aportació pla actuació comercial 
484 Subvencions entitats esportives 
622 Edificis i altres construccions 
633 En maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge 
639 Altres associades al funcionament operatiu dels serveis 
911 Amortitzacions a llarg termini 
 

L’aplicació pressupostària es defineix, en conseqüència, per la conjugació de les 
classificacions orgànica, funcional i econòmica, i constitueix la unitat sobre la qual 
s'efectuarà el registre comptable de les operacions d'execució de la despesa. El control 
fiscal es realitzarà al nivell de vinculació que s'estableix a la Base 5a.  

CAPÍTOL 2. ANUALITAT PRESSUPOSTÀRIA 

Base 15a.  Anualitat pressupostària 

Amb càrrec als crèdits de l'Estat de Despeses només podran concertar-se obligacions 
derivades de despeses realitzades durant l'exercici. 

No obstant, i amb caràcter d'excepcionalitat, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en 
el moment del seu reconeixement, les obligacions a les que fa referència l’article 26 del RD 
500/1990, següents: 

Les que resultin de la liquidació d'endarreriments al personal. El president de la Corporació 
serà l'òrgan competent per a realitzar-ne el reconeixement. 

Els derivats de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, 
prèvia incorporació dels corresponents crèdits. 

Els procedents del reconeixement extrajudicial, pel Ple de la Corporació, de les obligacions 
adquirides en exercicis anteriors o sense el compliment dels tràmits preceptius. 

CAPÍTOL 3. VINCULACIÓ JURÍDICA 

Base 16a. Vinculació jurídica  
 
1. Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la 

qual hagin estat autoritzats en el Pressupost General o a les seves modificacions 
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degudament aprovades i tindran caràcter limitador i vinculant. Per tant no es podran 
adquirir compromisos de despeses de quantia superior a l’import dels esmentats crèdits, 
i esdevindran nuls de ple dret, els acords, resolucions i els actes administratius que 
infringeixin l'expressada norma, sense perjudici de les possibles responsabilitats. El 
compliment d'aquesta limitació es verificarà al nivell de vinculació jurídica establerta a 
l'apartat següent. 

2. Es considera necessari per a l'adequada gestió del Pressupost el fet d'establir la següent 
vinculació dels crèdits per a despeses, que haurà de respectar en tot cas, l’Àrea de 
despesa, pel que fa a la classificació per Programes de despesa, i el Capítol, pel que fa 
a la classificació econòmica. Només s'exceptuen d'aquesta vinculació jurídica els crèdits 
que per disposició legal disposin d'un nivell diferent de vinculació.  

 
CAPÍTOL 4. MODIFICACIONS DE CRÈDIT 

Base 17a.  Normes generals 

Quan hagin de realitzar-se unes despeses per a les quals no existeixi consignació i que 
excedeixin del nivell de vinculació jurídica, segons el que s'estableix a la BASE 5a, es 
tramitarà l'expedient de Modificació Pressupostària que correspongui dels enumerats a 
l'article 34 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i que a continuació es transcriuran, amb 
subjecció a les prescripcions regulades en aquestes Bases. 

- Crèdits extraordinaris. 
- Suplements de crèdits. 
- Ampliació de crèdits. 
- Transferències de crèdits. 
- Generació de crèdits per ingressos. 
- Incorporació de romanents de crèdits. 
- Baixes per anul·lació. 

Tota modificació del pressupost exigeix una proposta raonada justificativa d'aquesta, la qual 
valorarà la incidència que pugui tenir en l'assoliment dels objectius fixats en el moment de la 
seva aprovació. 

Els expedients de modificació, els quals hauran de ser prèviament informats per l'òrgan 
Interventor, i es numeraran correlativament als efectes de justificació al Compte General del 
Consell Comarcal, i es sotmetran als tràmits d'aprovació que es regulen en les Bases 
següents. 
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Base 18a. Crèdits extraordinaris i suplements 

Quan calgui realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i no 
hi hagi crèdit en el Pressupost, es procedirà a la incoació, per ordre del President, d'un 
expedient de concessió de crèdit extraordinari. Si el crèdit consignat és insuficient o no és 
ampliable es procedirà a la incoació d'un expedient de suplement de crèdit. 

L'augment que suposa la tramitació d'aquests expedients només podrà finançar-se amb 
algun dels recursos següents: 

• Amb el romanent líquid de Tresoreria, si fos el cas. 
 

• Amb els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent. 

 

• Mitjançant cancel·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del 
pressupost vigent, no compromeses, les dotacions de les quals es consideren 
reductibles sense pertorbació del respectiu servei. 

 
Les despeses d'inversió, a més a més, amb recursos procedents de subvencions, 
d'operacions de crèdit, o amb recursos procedents de l’alienació de patrimoni comarcal. 

 

Base 19a. Tramitació dels expedients de concessió de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit 

S'iniciaran aquests expedients a petició del titular del Centre Gestor que correspongui, qui 
sol•licitarà del President de la Corporació la pertinent ordre d'incoació, acompanyant 
memòria justificativa de la necessitat de realitzar la despesa en l'exercici, i de la inexistència 
o insuficiència de crèdit en el nivell al qual resti establerta la vinculació de crèdits. El 
President de la Corporació examinarà la proposta, i si ho considera oportú ordenarà la 
incoació de l'expedient que correspongui. 

L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per l'Interventor, se sotmetrà a l'aprovació 
del Ple de la Corporació amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els del 
Pressupost i serviran d'aplicació, així mateix, les  normes sobre la informació, reclamacions i 
publicitat de l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 

L'expedient haurà d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el mitjà o 
recurs, dels enumerats en la Base anterior, que ha de finançar l'augment que es proposa. 
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Si la inexistència o insuficiència de crèdit es produeix en un organisme autònom, la proposta 
la realitzarà l'òrgan competent de l'esmentat organisme, i per a la tramitació es remetrà a 
l'Entitat Local, d'acord amb el que es disposa en els apartats anteriors. 

Base 20a. Crèdits ampliables 

Ampliació de crèdit, d'acord amb l'article 39 del RD 500/1990, és la modificació a l'alça del 
Pressupost de Despeses, concretada en l'augment del crèdit pressupostari en alguna de les 
partides relacionades expressa i taxativament en aquesta Base, i en funció dels recursos 
que els afecten, no procedents d'operacions de crèdit. Per procedir a l'ampliació serà 
necessari el previ reconeixement en ferm, de majors drets sobre els previstos en el 
Pressupost d'Ingressos, que es trobin afectats al crèdit que es pretén d'ampliar. 

En particular es declaren ampliables els següents crèdits: 

Estat de Despeses: 

- Articles 60, 61, 62 i 63 “Inversions Reals” 
- Capítol 1 , grup de programa 9321. Despeses de personal de gestió tributària 
- Capítol 2, grup de programa 9321, grup de programa 912, grup de programa 241. 

Despeses en béns corrents i serveis de gestió tributària 
- Capítol 3, grup de programa 9321. Despeses financeres de gestió tributària 

Estat d'Ingressos: 

- Article 32, conceptes 32901-10 (Ingressos taxa T-09, servei de gestió tributària i 
cadastral) 

- Article 35 “Contribucions especials”. 
- Article 39 “Altres ingressos”. 
- Article 60 “Alienació de patrimoni”. 

L'ampliació de crèdit exigirà la tramitació d'un expedient que, incoat per la unitat 
administrativa competent del Centre Gestor del Crèdit, serà aprovat pel President, mitjançant 
Resolució, previ informe de l'Òrgan Interventor. 

Els expedients d'ampliació del crèdit que afecten el Pressupost dels Organismes Autònoms 
seguiran el mateix tràmit previst en els apartats anteriors, i la seva aprovació  correspondrà 
al President de la Corporació. 

Base 21a. Règim de transferències 

Es podrà imputar l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries 
corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, mitjançant transferència de crèdit, 
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amb les limitacions previstes en les normes contingudes en el RDL 2/2004, de 5 de març, 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i en el RD 500/1990 (article 41).  

Els expedients que es trameten per aquest concepte s'iniciaran a petició del Centre Gestor 
de la Despesa i, previ informe de l'Interventor, s'aprovaran per Resolució de Presidència, 
sempre que tinguin lloc entre mateixes àrees de despesa, o quan les baixes i les altes 
afectin a crèdits de personal. Aquests expedients seran executius des de la data de la seva 
aprovació. 

Els expedients de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa, s'hauran 
d'aprovar pel Ple de la Corporació, llevat quan afectin a crèdits de personal, que correspon 
al President. Els expedients que siguin de competència del Ple, els serà d'aplicació les 
normes sobre  informació, reclamacions i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 
171 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Les transferències de crèdits aprovades per la Presidència seran executives des de la seva 
aprovació. 

 
Base 22a. Crèdits generats per ingressos 

Podran generar crèdits en els Estats de Despeses dels Pressupostos, els ingressos de 
naturalesa no tributària especificats en l'article 43 del RD 500/90 de 20 d'abril. 

La tramitació de l'expedient s'iniciarà mitjançant proposta del responsable del Centre Gestor 
corresponent, i la seva aprovació correspondrà al President de la Corporació, tant si es 
tracta de modificació del Pressupost de l'Entitat com del corresponent a un Organisme 
autònom, essent preceptiu, en tot cas, l'informe previ de l'Interventor. 

Base 23a- Incorporació de romanents 

La Intervenció com a òrgan competent per a l’elaboració de la liquidació del Pressupost, 
determinarà quins són els saldos dels romanents de crèdit que d’aquesta se’n dedueixin, 
d’acord amb els criteris fixats a l’article 98 del RD 500/90, als efectes d’establir quins són els 
d’obligatòria incorporació. Tanmateix, calcularà l’import de les desviacions positives de 
finançament derivades a les despeses amb finançament afectat per tal de quantificar l’import 
del finançament disponible per confeccionar la modificació de crèdits per incorporació de 
romanents de crèdits amb finançament afectat. 

De conformitat amb el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i el RD 500/1990, podran incorporar-se als 
corresponents crèdits del Pressupost de Despeses de l'exercici immediat següent, sempre 
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que hi hagi suficients recursos financers, els romanents de crèdit assenyalats a l'article 47 
de RD 500/90. 

Una vegada la Intervenció ha comprovat l'expedient i l'existència de suficients recursos 
financers, s'elevarà l'expedient al President de la Corporació per tal que l'aprovi mitjançant 
Resolució. 

 

Base 24a. Baixes per anul·lació 

Seran les regulades a l’article 49 del RD 500/90, i en particular, es recorrerà a aquest tipus 
de modificació de crèdits quan de la liquidació de l’exercici anterior se’n dedueixi un 
romanent de tresoreria negatiu, d’acord amb allò que estableix l’article 193.1 del RD 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Base 25a. Crèdits no incorporables 

En cap cas no podran ésser incorporats els crèdits que, declarats no disponibles pel Ple de 
la Corporació, continuïn en aquesta situació en la data de liquidació del Pressupost. 

Com a norma general, no s’incorporaran els crèdits no disposats, encara que existeixi 
document A, sinó es justifica individualitzadament per part de cada departament. 

A partir de l’1 de novembre de cada exercici, no es tramitaran propostes de despesa que no 
pugui acreditar-se la seva execució abans de final d’exercici, llevat que es justifiqui 
raonadament la necessitat de portar a terme la despesa. 

En aquests casos, excepcionalment, es permetrà que la factura tingui entrada al Consell 
Comarcal durant el mes de gener. Aquestes factures(que hauran de portar data de 31/12), 
es comptabilitzaran en l’exercici en curs. 

Tampoc no podran incorporar-se els romanents de crèdit incorporats procedents de l’exercici 
anterior, llevat que emparin projectes finançats amb ingressos afectats que hagin 
d’incorporar-se obligatòriament. 

S’incorporaran els crèdits que a 31 de desembre es trobin en fase D o AD, excepte que pel 
departament es justifiqui la no incorporació, amb la conseqüent anul·lació de l’apunt 
comptable D o AD i d’acord amb la tramitació administrativa que pertoqui. 
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TITOL III. GESTIÓ DE LA DESPESA 

CAPÍTOL 1 FASES DE LA DESPESA 

Base 26a. Fases de la gestió del pressupost de despeses 

La Gestió dels Pressupostos de despeses de l'entitat i la dels organismes autònoms que en 
depenen es realitzarà mitjançant les següents fases, i que estan establertes als articles 52 a 
68 del RD 500/1990: 

- Autorització de la despesa (A). 
- Disposició o compromís de la despesa (D). 
- Reconeixement i liquidació de l'obligació (O). 
- Ordenació del pagament (P). 

No obstant, i en determinats casos en què expressament així s'estableixi, un mateix acte 
administratiu de gestió del pressupost de despeses podrà abastar més d'una fase d'execució 
de les enumerades, produint l'acte administratiu que les acumula els mateixos efectes que si 
s'acordessin en actes administratius separats. Poden donar-se, exclusivament, els següents 
supòsits: 

- Autorització - Disposició 
- Autorització – Disposició - Reconeixement de l'obligació 

En aquest cas, l'òrgan que adopti l'acord haurà de tenir competència per acordar totes i 
cadascuna de les fases que en aquell s'incloguin. 

Base 27a. Autorització de despeses 

L'autorització de la despesa constitueix l'inici del procediment d'execució de la despesa. Es 
l'acte administratiu en virtut del qual s'acorda la realització d'una determinada despesa, de 
quantia certa o aproximada, per la qual es reserva la totalitat o part d'un crèdit pressupostari. 

L'autoritat competent per a aquesta Autorització serà el Ple o el President de la Corporació, 
segons correspongui, d'acord amb el que disposen els articles 21.1 f) i 22 de la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de règim local, els articles 23 i 24 c) del Text refós de les 
Disposicions Vigents en matèria de règim local, els articles 51 g) i 50 f) i g) de la Llei 8/87 
Municipal i de règim local de Catalunya i el RD 781/86 de 18 d'abril, sense perjudici de la 
delegació que el President o el Ple efectuïn en altres òrgans.   

En els Organismes Autònoms les competències atribuïdes al president de la Corporació 
seran exercides pel president d'aquest, en tant que els del Ple ho seran pel Consell o Junta 
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Rectora. Tot l'anterior sense perjudici de possibles delegacions o altres normes o acords de 
funcionament intern. 

Base 28a. Disposició de despeses  

Disposició o compromís de despeses és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització 
d'unes despeses prèviament autoritzades. Té rellevància jurídica per a tercers i vincula 
l'Entitat Local a la realització d'una despesa concreta i determinada, tant en quantia com en 
les condicions de la seva execució. 

Són òrgans competents per aprovar la disposició de despeses aquells que tinguin la 
competència per a la seva autorització, sens perjudici de les delegacions i 
desconcentracions que estiguin establertes. 

Quan a l’inici de l’expedient de despesa se’n conegui la seva quantia exacta i el nom del 
perceptor, s’acumularan les fases d’autorització i disposició, tramitant-se el document 
comptable AD. 

 
Base 29a. Reconeixement de l'obligació. Fase O 

1. És l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'Entitat 
derivat d'una despesa autoritzada i compromesa, prèvia l'acreditació documental, davant 
l'òrgan competent de la realització de la prestació o del dret del creditor, i de conformitat amb 
els acords que en el seu dia autoritzaren i comprometeren la despesa. 

2. Quan el document justificatius del reconeixement de l'obligació sigui una factura haurà de 
contenir, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació de l'ens. 
- Identificació del contractista. 
- Número de la factura. 
- Centre gestor que efectuà l'encàrrec. 
- Descripció suficient del subministrament realitzat o del servei prestat. 
- Import facturat. 

En la factura figurarà desglossat l’import d’IVA, o la frase ‘IVA inclòs’, en el cas que no 
estigui exempt. 

Segons la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable 
de Factures del Sector Públic que estableix l’obligatorietat a partir del 15 de gener de 2015 
que les empreses proveïdores de serveis al sector públic enviïn les seves factures en format 
electrònic i segons acord subscrit el 15 de setembre de 2014 entre l’AOC i l’Administració 
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general de l’Estat amb termes d’interoperativitat a través dels serveis FACE i eFACT, les 
factures electròniques presentades en aquest consell comarcal seran capturades des del 
servei VIA OBERTA, e-FACT en el marc del conveni signat entre el Consell Comarcal i 
l’AOC. 

Estaran obligats a facturar electrònicament tots els proveïdors que hagin lliurat béns o 
prestat serveis a aquest Consell Comarcal des del 15 de gener de 2015 i en concret, tal com 
disposa l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic: 

- Societats anònimes. 
- Societats de responsabilitat limitada. 
- Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat 

espanyola. 
- Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els 

termes que estableix la normativa tributària. 
- Unions temporals d'empreses. 
- Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, 

Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització 
del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecària o Fons de garantia d'inversions. 

En virtut de la potestat reglamentària conferida d'acord amb l'apartat segon de l'esmentat 
article, estan excloses de l'obligació de facturar electrònicament a aquest Consell Comarcal 
les factures de fins a un import de 3.000,00 €, impostos inclosos. 

Es determina per aquest Consell Comarcal establir aquest import, incloent impostos de 
conformitat amb el criteri de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en els seus 
informes 43/2008, de 28 de juliol de 2008 i 26/2008, de 2 desembre 2008 disposa que el 
preu del contracte s'ha d'entendre com l'import íntegre que per l'execució del contracte 
percep el contractista, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

Els codis DIR3 d'aquest Consell Comarcal, d'acord amb la seva estructura organitzava, són: 

- Codi de l'oficina comptable: L06091722 
- Codi de l'òrgan gestor: L06091722 
- Codi de la unitat de tramitació: L06091722 

3 Certificacions d'obres: el contractista té dret a percebre l’import de les obres efectivament 
realitzades mitjançant presentació de la certificació i factura/es corresponents fins l’import 
total del preu d’adjudicació. 
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La freqüència d’expedició de les certificacions d’obra serà mensual. Les certificacions seran 
redactades per la direcció facultativa i conformades pel contractista adjudicatari. 

Aquestes factures, les quals hauran de complir tots els requisits exigibles de conformitat a la 
normativa vigent a cada moment, es presentaran al Registre de factures del Consell 
Comarcal (Intervenció) acompanyades de la certificació o el document equivalent de 
recepció o conformitat i valoració dels treballs realitzats. Tant les factures com les 
certificacions (o document equivalent) s’hauran de presentar obligatòriament degudament 
conformades pel responsable del contracte. 

Amb cada factura haurà d’entregar-se la certificació d’obra corresponent. 

4. Les factures tindran entrada directament al Registre de factures del Consell Comarca, en 
el termini màxim de 30 dies s’hauran de validar pel centre gestor. (departaments). 

D’acord amb el RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 635/2014, de 
25 de juliol, per el que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, les factures es pagaran en un 
termini màxim de 30 dies a comptar des de la validació efectuada pel centre gestor. 
 

La conformitat del centre gestor o la del responsable del contracte implica: 

1. Que els béns i serveis s’ajusten a la demanda formulada i, en el seu cas, al plec de 
clàusules. 

2. Que els preus (unitaris i/o totals) facturats són els de contracte o encàrrec. 
3. Que es respecten els terminis d’execució. 
4. En el cas de certificacions d’obra i conté la conformitat del contractista. 

En general, tots aquells que deriven de la revisió del compliment del contracte o encàrrec. 

La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica 
reconeguda s’identificaran als sistemes d’informació corporatius i mostrarà un distintiu o 
indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del 
document. 

Quan la factura electrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització 
prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la 
certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. 
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Base 30a. Acumulació de fases d'execució 

Podran acumular-se en un sol acte diverses fases de la realització de la despesa quan es 
donin conjuntament les circumstàncies següents: 

1. Quan es produeixi identitat o simultaneïtat d'acte administratiu 
2. Quan la competència correspongui al mateix òrgan 
3. L'acte administratiu que acumuli dues o més fases, produirà els mateixos efectes que si 

aquestes fases s'aprovessin separadament. 

Supòsits d'acumulació: 

Fases A-D (Autorització - disposició) 

Supòsits de contractes menors en què concorrin les circumstàncies abans esmentades. 

Des del primer dia de l'exercici econòmic, totes aquelles despeses derivades de 
compromisos anteriors, sempre que existeixi un compromís ferm i una quantitat certa, la 
comptabilització dels quals es produirà de forma automàtica. 

Fases A-D-O (Autorització – disposició - reconeixement obligacions) 

Podrà tenir lloc l'acumulació d'aquestes tres fases de la gestió de la despesa, en els  
supòsits següents: 

Els de dietes, despeses de locomoció, indemnitzacions, assistències i retribucions dels 
membres corporatius i del personal de tota mena de places dels quals figurin en el quadre 
de llocs de treball aprovat conjuntament amb el Pressupost. 

Avançaments reintegrables a funcionaris. 

Subministraments dels conceptes 221 i 222. 

Despeses per serveis de correus, telègrafs i telèfons, dins del crèdit pressupostari. 

Conservació, manteniment i reparacions menors dels béns comarcals. 

Treballs específics i concrets no habituals d'assistència tècnica, conceptuats com a 
contractes de serveis. Especialment aquells de defensa jurídica o que impliquin la posada a 
disposició de la Corporació uns serveis derivats d’un coneixement intel·lectual. 

Actes de protocol i relacions públiques. 
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Lloguers, primes d'assegurances contractats i atencions fixes, en general, quan el seu 
abonament sigui conseqüència de contracte degudament aprovat. 

Subvencions no nominatives una vegada concedides. 

I, en general, l'adquisició de béns concrets i altres despeses no subjectes a procés de 
contractació. 

Base 31a. Documents suficients per al reconeixement 

Per a les despeses de personal es tindran en compte les següents regles: 

La justificació de les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, 
funcionari i laboral es realitzarà mitjançant les nòmines mensuals. 

Caldrà certificació acreditativa de la prestació dels serveis, que originen remuneracions en 
concepte de gratificacions per serveis especials o extraordinàries. 

Per a les despeses en Béns Corrents i Serveis, s'exigirà la presentació de la corresponent 
factura amb els requisits i procediments establerts en la base 23a. Les despeses de dietes i 
locomoció que siguin ateses pel sistema d'avançaments de Caixa Fixa, una vegada 
justificada la despesa,originaran tramitació de documents ADO. 

En relació a les Despeses Financeres, enteses com a tals les compreses en els Capítols III i 
IX del Pressupost, s'observaran les regles següents: 

Les originades per interessos o amortitzacions carregades directament en comptes bancaris, 
hauran de justificar-se, amb la conformitat de l'Interventor, del fet que s'ajusten al quadre de 
finançament 

Es procedirà de la mateixa manera quan es tracti d'una altra despesa financera. No obstant, 
en aquest cas, s’hauran d'acompanyar dels documents justificatius, ja siguin factures, 
liquidacions o qualsevol altre que correspongui. 

Quan es tracti de transferències corrents o de capital es reconeixerà l'obligació mitjançant un 
document "O" si el pagament no estigués condicionat. En aquest cas, no s'iniciarà la 
tramitació mentre no es compleixi la condició. En el cas concret de les subvencions, sempre 
que figurin nominativament concedides en el Pressupost, les normes de justificació hauran 
d'adaptar-se a la Reglamentació General aprovada pel Consell Comarcal. 

En les despeses d'inversió el contractista haurà de presentar certificació de les obres 
realitzades. Les certificacions d'obres, com a documents econòmics que refereixen la 
despesa generada per execució d'aquella en determinat període, hauran de justificar-se 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001


 

Pàgina 90 
Exp. Núm. 2018/2418 

mitjançant les relacions valorades en què es fonamentin, les quals tindran la mateixa 
estructura que el pressupost de l'obra i expressaran mitjançant símbols numèrics o alfabètics 
la correspondència entre les partides detallades en un i altre document. 

Les despeses de treballs d'assistència tècnica i d'actes de protocol i relacions públiques es 
justificaran mitjançant factura, minuta d'honoraris o altre document emès pel proveïdor, 
degudament conformat per l'autoritzant de l'encàrrec i validat per l'òrgan competent. 

 
 
Base 32a. Ordenació del pagament 

Correspon al President de la Corporació, sense perjudici de les delegacions que pugui 
efectuar, d'ordenar els pagaments, mitjançant actes administratius que  recolliran com a 
mínim i per a cadascuna de les obligacions que s'hi inclouen, els imports bruts i líquids, la 
identificació del creditor i l'aplicació o aplicacions pressupostàries. 

L'expedició d'ordres de pagament contra Tresoreria únicament podrà realitzar-se amb 
referència a obligacions reconegudes i liquidades. 

En els organismes autònoms, la competència de l'ordenació de pagament correspondrà al 
seu president, sense perjudici de les delegacions que hagués efectuat.  

 

CAPÍTOL 2. DESPESES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Base 33a. Marc jurídic general 

Els expedients de contractació es tramitaran amb plena subjecció a la Llei de Contractes del 
sector Públic, la seva normativa de desenvolupament i la resta de normativa de contractació 
pública estatal i autonòmica que resulti aplicable a l’administració local, això com pels plecs 
de clàusules administratives generals aprovades pel Consell Comarcal de la Selva. 

En la tramitació dels expedients de contractació s’han de respectar, entre d’altres, els 
principis de publicitat, transparència, igualtat de tracte, selecció de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa i prohibició de fraccionament dels contractes amb la finalitat d’eludir 
l’aplicació de procediments d’adjudicació que els corresponguin. 

Així mateix els serveis gestors han de vetllar perquè els contractistes compleixin els requisits 
legals per poder contractar, i perquè els procediments de contractació s’orientin a la 
consecució del principis d’economia, eficàcia i eficiència en l’aplicació dels recursos públics. 
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Base 34a. Contractació menor 

1. D’acord amb el que disposa l’ article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, els límits per a la contractació menor queden establerts en les 
següents quanties: 

• Contracte d’obres: 40.000,00 euros (IVA no inclòs) 
• Contractes de subministrament: 15.000,00 euros (IVA no inclòs) 
• Contractes de serveis: 15.000,00 euros (IVA no inclòs) 

2.  Gestió i aprovació dels contractes menors amb import igual o inferior a 3.000 euros ( Iva 
no inclòs)   

S’exceptua del requisit d’aprovació prèvia aquelles despeses d’import inferior als 3.000 
euros, les quals seran validades  en el moment que s’aprovi la despesa (acumulació fase 
ADO)  pel cap de departament, per l’interventor o per  la tresorera i autoritzades per 
gerència en una relació setmanal de reconeixement d’obligacions. No requeriran tràmit amb 
expedient administratiu de contractació per a la seva aprovació. 

En despeses superiors a 500€ es podrà requerir al cap departament corresponent un 
informe o document anàleg sobre la necessitat de la despesa. 

3. Gestió dels contractes menors amb import superior a 3.000 euros (IVA exclòs) 

- Correspon la seva autorització al gerent i es considera responsable del contracte el cap 
de departament o tècnic que proposi la contractació. 

 
- Caldrà disposar de tres pressupostos quan el contracte tingui un import superior a 3.000 

euros (IVA exclòs) i el criteri utilitzat per a la selecció serà sempre el de la millor oferta 
econòmica. 

 
- Amb caràcter general és aconsellable que aquestes tres ofertes es sol·licitin a través del 

perfil del contractant, per tal d’aportar condicions de publicitat i igualtat a altres oferents. 
  
- La contractació amb només un pressupost o no escollint l’oferta més econòmica només 

serà possible amb un informe tècnic que identifiqui la particularitat de la contractació i 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació de gerència. 

 
- Requerirà tràmit amb expedient administratiu de contractació per a la seva aprovació.  
 
- Projecte o memòria valorada quan les normes ho requereixin (redactat i aprovat), pel que 

fa al contracte menor d’obres. 
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- Informe de supervisió quan els treballs afectin a l’estabilitat, seguretat i estanquitat de 
l’obra, pel que fa al contracte d’obres. 

 
- Informe tècnic en el qual s’acreditarà la necessitat d’efectuar aquesta despesa, l’actuació 

a què es destinarà, la conveniència d’utilitzar aquesta modalitat de contractació i que el 
preu contractat correspon al de mercat. 

 
- Informe d’intervenció relatiu a la comprovació d’existència de consignació pressupostària 

suficient i que es realitza per òrgan competent 
 
- Els caps de departament faran constar en el seu informe la justificació que no s’està 

alterant l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individualment o conjunta superin la xifra de 15.000€ en contractes de serveis i 
subministraments i 40.000€ en contractes d’obres 

 
- L’adjudicació tindrà caràcter directe a un empresari amb capacitat d’obrar (DNI si és 

persona física, i CIF de l’empresa amb els Estatuts de constitució i poders del 
representant amb el seu DNI) i habilitació professional (carnet professional) necessària 
per realitzar la prestació. 

 
- Caldrà obtenir l’autorització de la despesa (fase A o AD). El document A/AD el formularà 

el gerent i el sotmetrà al coneixement de l’interventor. 
 
- La durada màxima del contracte serà d’un any, no prorrogable. 
 
- No caldrà exigir garantia provisional, ni definitiva. 
 
- En l’expedient caldrà incorporar la factura aprovada (fase O). 
 
- L’adjudicació del contracte menor no cal publicar-la en el BOP. 
 
- En els límits el contracte menor l’IVA és una partida independent i diferenciada que no 

computa. 
 
- En els contractes menors no hi haurà revisió de preus. 
 
- Cal recepció de les obres per part del tècnic corresponent (responsable), mitjançant 

conformitat de la factura corresponent. 
 
 
4. Aprovació del contractes menors amb import superior a 3.000 euros (IVA exclòs) 
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La resolució d’aprovació del contracte menor i de la despesa per part del gerent es portarà a 
terme mitjançant els models normalitzats i dins el qual figuraran les mencions següents: 

- Identitat de  l’òrgan de contractació, amb expressió de les delegacions que aquest últim 
actuï. 

- Identitat de l’òrgan o lloc de treball de qui proposa la despesa, quan no coincideixi amb 
l’òrgan de contractació. 

 
- Classe de contracte. 
 
- Objecte del contracte. 
 
- Durada del contracte. 
 
- Obligacions específiques del contractista en relació a la prestació. 
- Retribució del contractista.  
 
- Aplicació pressupostària, formulada en els termes previstos a la clàusula 4.9.4. 
 
- Indicació de l’aplicació al contracte del PCAG i de la seva publicació oficial. 
 
- Lloc i data. 
 
- Data d’inici de l’obra o servei 
 
- Els contractes menors superiors a 5.000€ es publicaran al perfil del contractant al menys 

cada trimestre. Contindrà la informació següent: objecte, durada, import de l’adjudicació 
(inclòs IVA), identitat de l’adjudicatari. L’odre de la publicació serà per adjudicatari. 
(article 63.4 LCSP) 

 
Base 35a. Contractació administrativa oberta 

1. D’acord amb el Reglament Orgànic Comarcal correspon a la Comissió Permanent del Ple 
aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de la 
competència del President de conformitat amb la normativa de règim local, incloent aquesta 
competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació, interpretació i revisió de preus, 
devolució de fiances, així com els actes d’autorització i disposició de despeses. 

Són competència per tant de la Comissió Permanent del Ple  la contractació d’obres, 
subministraments, serveis, gestió de serveis públic, contractes administratius especials i 
contractes privats quan l’import estimat del contracte a partir dels 40.000 euros ( IVA no 
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inclòs) en el cas d’obres i els 15.000 euros ( IVA no inclòs)  en la resta de contractes, fins el 
límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, o els 6 milions d’euros, i que 
simultàniament la seva durada no superi els 4 anys. Li correspon també la concertació 
d’aquells negocis sobre béns immobles o altres drets regulats a la legislació patrimonial de 
les administracions públiques quan el seu valor sigui entre 50.000 euros i el 10% dels 
recursos ordinaris, i en tot cas no superi els 3.000.000 d’euros. Aquesta competència ho és 
també per dictar la autorització i disposició de la despesa corresponent. 

En els demés casos les competències seran del Ple.  

2. Els criteris d’adjudicació han d’estar directament vinculats amb l’objecte del contracte 
donant-se preponderància, amb caràcter general als que puguin ser valorats mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a la mera aplicació automàtica de formules 

3. Els criteris hauran d’estar preestablerts amb claredat en els plecs de clàusules 
administratives particulars evitant descripcions ambigües, equívoques o genèriques, i 
formulats de manera que s’asseguri l’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

4. Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació aquest ha des er el peu. Quan se n’utilitzi 
més d’un, el preu sempre hi ha de figurar, i ha de tenir un pes important en el total de la 
puntuació. 

5. Responsable del contracte. Els plecs de contractació, amb caràcter general, han de 
designar la persona, òrgan, càrrec o lloc de treball que exercirà les funcions del responsable 
del contracte. En defecte de designació, s’entén que aquestes funcions les exerceix el cap 
del departament  promotor de la contractació.  

 

CAPÍTOL 3. EXPEDIENTS DE RECURSOS HUMANS I NÒMINA 

Base 36a. Gestió de recursos humans 

1. S’entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària. En aplicació del 
previst a l’article 90 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i l’article 126 
del reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, la plantilla s’aprova conjuntament amb 
el pressupost. 

2. La plantilla comprèn totes les places dotades pressupostàriament, ocupades o vacants, 
agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral o eventual, classificades en 
cossos, escales, subescales, classes i categories. 
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3. La relació de llocs de treball, o qualsevol altre instrument organitzatiu similar, haurà de 
contenir, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els 
cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. 

4. La plantilla i la relació de llocs de treball aprovades podran ser modificades al llarg de 
l’exercici amb les limitacions que s’estableixin en els preceptes bàsics de les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació. 

5. Correspon al Ple aprovar la plantilla, la relació dels llocs de treball, fixar el nombre i el 
règim del personal eventual, separar del servei els funcionaris de la corporació i ratificar 
l’acomiadament del personal laboral 

6. Correspon al President exercir la direcció superior del personal, aprovar les 
contractacions del personal al servei de la corporació d’acord amb els procediments de 
selecció aprovats. 

7. Correspon al gerent dirigir, amb criteris i orientacions dictades pel President, el personal 
de la corporació, definir les tasques dels llocs de treball, exercir la potestat disciplinària, 
establir i modificar l’horari i jornada laboral del personal, en els termes de la relació de llocs 
de treball i dins dels límits establerts per la legislació i aprovar la nòmina del personal 
d’acord amb les retribucions aprovades pel ple i pel president. 

Base 37a. Gestió de la nòmina 

1. L'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball pel Ple, suposa l'aprovació de 
la despesa provinent de les retribucions bàsiques i complementàries. 

 
2. Les nòmines mensuals tindran caràcter de document ADO el qual s'elevarà a la gerència 

del Consell Comarcal, a l'efecte de l'ordenació del pagament. 
 
3. La nòmina haurà d’anar subscrita pel responsable de Recursos humans la qual comporta 

la conformitat en relació: 
 

- La prestació efectiva dels serveis per part de les persones al servei del Consell 
Comarcal segons es desprèn de les incidències comunicades al departament de 
recursos humans. 

 
- Conformitat que de les retribucions, retencions, cotitzacions i indemnitzacions, s’han 

calculat conforme les normes generals i internes que són d’aplicació. 
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- Que les variacions, complements i altres incidències amb efectes sobre les 
retribucions incloses en la nòmina, es troben suportats per actes administratius 
dictats per òrgans competents. 

 
- Existeix verificació de les retribucions dels alts càrrecs. 

 
- Les incorporacions de personal de nou ingrés, es regeixen per un expedient de 

contractació sobre el qual s’ha exercit la fiscalització de la despesa. 
 
4. La resta de despeses del Capítol I es gestionaran d'acord amb les normes generals 

contingudes en aquestes bases i normativa d'aplicació. 
 
 
 
Base 38a. Treballs extraordinaris del personal 

Només el gerent podrà ordenar la prestació de serveis en hores fora de la jornada legal i en 
la dependència on es consideri necessària la seva realització. Aquests treballs es 
remuneraran mitjançant gratificacions per servei extraordinari. Els caps de departament 
respondran de l'efectiva prestació del treball extraordinari. 

Els  imports a percebre en concepte de gratificació per cada hora extraordinària autoritzada i 
realitzada es calcularan amb la suma dels conceptes retributius anuals: sou base, 
complement específic i complement de destí per a cada grup de classificació. 

 

CAPÍTOL 4. ESPECIFITATS DEL TRÀMIT DE CERTES DESPESES 

Base 39a. Particularitats referents a despeses del capítol 1 

1. Convenis de personal en pràctiques 

1.1. D’acord amb el Reglament Orgànic Comarcal, correspon al gerent aprovar els convenis 
del personal en pràctiques. 

1.2. Es podran signar convenis de personal en pràctiques tan curriculars (assignatures i 
activitats acadèmiques incloses en el pla d’estudis de les titulacions oficials), com 
extracurriculars (activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis. Tenen un caràcter 
voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l’estudiant) 

1.3. Es fixa una aportació econòmica en concepte d’ajut a l’estudi  de 7€ hora. Caldrà aplicar 
una retenció en concepte d’IRPF. 
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1.4. Segons el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre procedirà la inclusió d’aquest 
contracte en pràctiques en el règim de la Seguretat Social 

2. Retribucions i altres indemnitzacions dels membres de la corporació 
 
2.1. De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, els membres de les Corporacions Local tenen el dret de percebre retribucions 
per l’exercici dels seus càrrecs, quan es desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o 
parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple 
de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats dels quals formen part, així com ser indemnitzats per les despeses 
realitzades en l’exercici del càrrec. 

Per l’exercici 2019 es fixen les següents retribucions i indemnitzacions: 

Establir que el president exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una 
retribució anual bruta de 56.947,59€ que es percebrà en catorze pagues, amb alta  a la 
seguretat social. 

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució 
amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i 
Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que els pugui 
correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern 
d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també serà 
incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent i amb el 
desenvolupament d’altres activitats , en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

A favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions serà el següent: 

- Per assistència a les sessions ordinàries de ple: 195,70 euros. 
- Per assistència a les sessions de comissions informatives ordinàries: 97,85 euros. 
- Per assistència a les sessions ordinàries de la comissió permanent del ple: 442,00 euros. 
- Per assistència a les sessions extraordinàries de la comissió permanent del ple (fins a un 

màxim de dues a l’any): 442,00 euros. 

Per tenir dret al seu cobrament, és requisit indispensable formar part de l’òrgan que es tracti 
amb presència efectiva. 
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En cap cas es percebrà cap indemnització per l’assistència a sessions  extraordinàries dels 
òrgans col·legiats mencionats, excepte fins un màxim de dues sessions de la comissió 
permanent del ple anuals. 

El Consell Comarcal tampoc retribuirà als seus representants per l’assistència al consell 
d’administració i altres òrgans de societats amb participació per part del Consell i a òrgans 
col·legiats participats pel mateix. 

El control efectiu de la percepció de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la 
corporació, correspon al Ple. 

2.2. Establir que el gerent exercirà el seu càrrec en règim de dedicació plena, amb una 
retribució anual bruta de 62.145,67 euros, que es percebrà en catorze pagues, amb alta a la 
seguretat social.  

3. Despeses de formació del personal 

3.1 El pressupost del Consell Comarcal té assignada dues aplicacions pressupostàries 
12.9207.16200 i 60.9321.16200 per  despeses de formació. 

Per a l’execució d’aquesta despesa tindran prioritat les actuacions formatives promogudes 
pel Consell Comarcal a través del pla de formació de l’any 2019. 

Per tant, la formació de tipus específic i voluntari que sol•liciti el personal al servei del 
Consell Comarcal quedarà condicionada a la disponibilitat pressupostària existent. 

Aquesta formació de tipus voluntari s’atorgarà per la gerència amb un màxim de 300 euros 
per persona, seguint els següents criteris:  

• Ha de tenir relació directa amb el lloc de treball que s’ocupa o la carrera professional, 
perquè es pugui obtenir una ajuda del Consell. 

 

• El Consell abonarà la totalitat del curs de cost igual inferior a 150 euros (inclosos 
quilometratge, transport públic, despeses de viatge i dietes), si es realitza íntegrament 
dins l’horari laboral. El cost que superi aquesta limitació anirà a càrrec de l’interessat. 

• El Consell abonarà la totalitat del cost de la formació, si es realitza fora de l’horari 
laboral, fins a un màxim de 300 euros. 

 
• L’assistència a aquesta formació s‘haurà d’acreditar amb un certificat emès per l’entitat 

corresponent. La no presentació d’aquesta documentació donarà lloc a exigir la 
devolució de l’ajut i a la denegació de noves autoritzacions. 
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• S’estableix un límit de 35 hores/any de permís retribuït per assistir a formació. Dins 
d’aquesta limitació es comptaran les hores dels cursos de formació emmarcats dins el 
pla de formació que el/la treballador/a realitzi. Les hores dedicades a formació que 
superin aquesta limitació no tindran consideració de permís retribuït i s’hauran de 
compensar en temps de treball.  

 
• Els beneficiaris dels cursos s’obliguen a reemborsar-ne el cost si voluntàriament  causen 

baixa de l’empresa en un termini d’un any posterior a la celebració del curs. 
 

• Les ajudes contemplades en aquest apartat estaran condicionades a la disponibilitat 
pressupostària. Es podran concedir sempre i quan existeixi disponibilitat pressupostària. 

 

Base 40a. Particularitats referents a despeses en béns i serveis 

1. Dietes i desplaçaments 

1.1. Les despeses d'utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatge en interès de 
l'Entitat es satisfaran amb càrrec al concepte 23120 de l'estat de despeses del pressupost, i 
s'abonaran d'acord amb les normes següents: 

1.2. Desplaçaments: 

S’estableix l’import de 0,30 €/km en concepte de desplaçaments, quan s’utilitzi vehicle propi. 
El nombre de quilòmetres es fixarà, pels consellers comarcals, des del municipi d’on són 
regidors i/o alcalde. El mateix import s’estableix pel personal del Consell, i el punt originari 
es fixarà des de la seu del Consell Comarcal i es comptabilitzaran al concepte 230 de l’estat 
de despeses del pressupost. 

1.3. Dietes: 

Dinar 25€ 
Sopar 25€ 
Dinar i sopar 50€ 
Dormir 55€ 
Dieta completa 105€ 
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2. Indemnitzacions als membres de tribunals encarregats de la selecció de personal. 

Càrrec 
Categoria primera. 
(subgrup A1) 

Categoria segona. 
(subgrup A2, grup B, 
subgrup C1) 

Categoria tercera. 
(subgrup C2  del grup 
C) 

President i 
secretari 

45,90 € 42,85 € 39,80 € 

Vocals 42,85 € 39,80 € 36,75 € 
 

Tots els imports quedaran subjectes a les retencions en concepte d’IRPF que legalment 
corresponguin. 

3. Comunicació institucional 

Les despeses relatives a projectes d’identitat i imatge corporativa, campanyes de publicitat, 
campanyes de difusió, fires, exposicions, premis, actes públics, jornades, publicacions i 
edicions en general, i així com el disseny de la senyalització, de les diferents unitats i 
organismes autònoms s’inclouran dins el pla de projectes de comunicació i hauran de ser 
gestionades pel tècnic/a responsable. 

Per a les despeses no incloses en el pla de projectes de comunicació caldrà, amb caràcter 
previ a la seva tramitació, la conformitat del tècnic/a de comunicació. Aquest fixarà si la 
tramitació s’ha de fer des de la unitat de comunicació o bé amb una contractació externa per 
part de la unitat encarregant. 

4. Subscripcions a premsa i revistes i contractació de l’accés a bases de dades 

Les subscripcions a premsa i revistes podran efectuar-se d’acord amb les normes 
establertes a la Llei de contractes del sector públic per als contractes menor, sempre que 
per la seva quantia no estiguin subjectes a regulació harmonitzada. 

La mateixa tramitació es seguirà en la contractació de l’accés a la informació a bases de 
dades especialitzades. 

5. Arrendaments de béns immobles per a centres de treball corporatius. 

Les propostes d’arrendament de béns immobles per habilitar-los com a centres de treball 
corporatiu, caldrà sotmetre-les a informe previ de la gerència per tal que avaluï de forma 
vinculant tant la conveniència de procedir a l’operació com la necessària adequació del bé a 
la finalitat a la qual es vol destinar. 
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6. Quotes d’associació 

Les quotes que hagi de fer efectives el Consell comarcal, com a conseqüència de la seva 
condició d’associada es faran efectives pel imports que determinin anualment aquestes 
entitats. 

El seu tràmit pressupostari requerirà l’aprovació d’un acte administratiu d’autorització i 
disposició de la despesa, i s’abonaran prèvia presentació de factura o document equivalent 
al registre de factures. 

Base 41a. Assignacions als grups comarcals 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, els grups polítics tenen dret a disposar d’una infraestructura 
mínima de mitjans materials  i personals per a l’exercici del càrrec, i  a la vista del que 
disposa l’article 73.3 d ela llei 7/1985, de Bases de Règim Local, requereix assignar-los una 
dotació econòmica de caràcter mensual. 

D’acord amb l’últim precepte normatiu citat, preveu una part fixa, idèntica per a tots els 
grups, i una part variable depenent del nombre de membres de cada grup. Establir a favor 
dels diferents Grups Polítics Comarcals, una dotació econòmica per l’import següent: 

- Import fix per grup                         62,00€/mes 
- Import variables per conseller/a    52,00€/mes 

Aquesta dotació no es podrà destinar al pagament de remuneracions de personal de 
qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els 
grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol·liciti. 

El grup polític no podrà contractar personal en règim laboral al seu servei, però sí podran 
contractar serveis professionals. 

Els consellers del grup són personal al servei de la corporació, i, per tant, no poden percebre 
cap quantitat d’aquestes assignacions. 

Aquestes assignacions no poden servir per al finançament del partit polític, ni fundacions, ni 
altres entitats vinculades al partit, sinó que només poden servir per a finançar al propi grup. 
Per tant, la seva dotació no podrà estar destinada a un compte bancari del partit. 

• El lliurament de les aportacions anuals es realitzarà com a subvenció prepagable i per al 
primer pagament a compte del mandat s’efectuarà únicament prèvia sol·licitud del 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001


 

Pàgina 102 
Exp. Núm. 2018/2418 

portaveu que haurà d’acreditar la personalitat jurídica del grup comarcal (número 
d’identificació fiscal) i compte corrent vinculat, amb la presentació de la fitxa de creditor 
degudament formalitzada. 

 
• Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica d’aquesta dotació, que 

posaran a disposició del ple sempre que aquest ho demani. 
 
• Independentment d’això, els grups polítics hauran de presentar anualment la justificació 

de les aportacions rebudes, referida a l’exercici anterior, mitjançant la presentació d’un 
compte justificatiu, segons model aprovat pel Consell Comarcal.  

 
• Aquesta documentació es trametrà a la Intervenció general abans del dia 15 de febrer  

de cada exercici, als efectes de la tramitació de l’expedient d’aprovació mitjançant 
resolució del President del Consell Comarcal, de la qual se’n donarà compte al Ple , com 
a documentació annexa al compte general de cada exercici.  El control d’intervenció es 
limitarà exclusivament a verificar que el compte justificatiu s’ajusta als criteris indicats en 
aquest acord. 

 
• El saldo no justificat al final de l’exercici 2018 s’incorporarà a l’exercici 2019 com a saldo 

inicial.  
 
2  Regulació especial de les aportacions a la fi del mandat 2015-2019 
 
• El pagament de les aportacions es realitzarà mitjançant una primera transferència a cada 

grup comarcal a finals del primer trimestre i una segona a finals del mes de maig de 
l’exercici 2019. Es reservarà realitzar una última transferència corresponent als dies que 
restaran fins a completar el final del mandat, en funció de la justificació final. 

 
• La justificació de despeses al final del mandat vigent s’haurà de presentar com a màxim 

el dia anterior a l’inici del nou mandat (constitució dels nous ajuntaments), ja que a partir 
d’aquesta data els membres del Consell Comarcal continuen en funcions únicament per 
a l’administració ordinària. Si el certificat de justificació presenta saldo disponible, 
s’acompanyarà del comprovant de reintegrament d’aquest import a la tresoreria del 
Consell Comarcal de la Selva, al compte corrent que es facilitarà. Es lliurarà model de 
justificació que incorpori aquests dos conceptes: certificat de la despesa realitzada i 
pagada i reintegrament  de l’ import no justificat amb el seu comprovant com annex. 

 
 
Base 42a. Convenis de col·laboració 
 
1. El Consell comarcal podrà signar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública 
o privada, com a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat 
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que el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
La formalització de convenis ha de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la 
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat 
pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
A tal efecte serà necessari que el corresponent expedient incorpori una memòria justificativa 
on s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no 
contractual de l’activitat en qüestió. 
 
2. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
3. Els convenis de col·laboració hauran de tenir per objecte el desenvolupament material 
conjunt de projectes i/o activitats inclosos dins l’àmbit de competències i interessos propis de 
les parts signants i la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
En ells es nomenaran òrgans col·legiats de seguiment i/o direcció integrats per 
representants de les entitats signatàries. 
 
4. Els convenis han de tenir una durada determinada que no pot ser superior a quatre anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini es podrà acordar la seva 
pròrroga de forma expressa per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva 
extinció. 
 
5.Entre les obligacions de les parts s’hi podran incloure previsions de caràcter econòmic per 
al finançament del projecte i/o activitat, i es podrà preveure que el compliment dels objectius 
previstos i l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució es verifiqui 
mitjançant un informe emès per l’òrgan de seguiment i/o direcció o bé mitjançant un informe 
tècnic d’una de les parts, on consti la conformitat de les altres parts. En qualsevol dels dos 
casos, aquests informes incorporaran informació econòmica suficient que permeti identificar 
les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació. 
 
6. Els convenis que incloguin compromisos financers han de ser financerament sostenibles, i 
els que els subscriguin han de tenir capacitat per finançar els assumits durant la vigència del 
conveni. 
 
Les aportacions financeres que es comprometin a efectuar els signants no poden ser 
superiors a les despeses derivades de l’execució del conveni. 
 
7. Cal tenir en compte que els convenis que es limitin únicament a efectuar una aportació 
econòmica, i no existeixi contraprestació del seu beneficiari, tindran la consideració de 
subvencions per concessió directa. 
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8. La competència per aprovar convenis de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui 
autoritzar la despesa per raó de la quantia. 
 

CAPÍTOL 5. RÈGIM DE SUBVENCIONS 

Base 43a. Aportacions i subvencions 

Aquest apartat té per objecte establir les normes generals per a la sol•licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament de les subvencions que atorgui el Consell Comarcal de la Selva a 
l’empara del que estableix l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que exigeix que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions 
locals s’hauran d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una 
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents 
modalitats de subvencions. 

Les subvencions atorgades pel Consell Comarcal de la Selva tenen caràcter anual, voluntari 
i eventual. Podran ser revocades o reduïdes en futures convocatòries, no generaran cap dret 
i no es podran al·legar com a precedent.  

1. Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2019 

Als efectes d’allò establert a l’art. 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, es fixa el següent pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal de la 
Selva per l’any 2019:  

• Prioritat 1. Foment d’activitats culturals 

Objectius: foment de la cultura de la comarca, en especial en la vessant literària i històrica. 

Avaluació:justificació de l’activitat subvencionada d’acord amb la Resolució d’atorgament 

Subvenció  
Import  
màxim  

Aplicació  
pressupostària  

Procediment  
concessió  

Finançament 

Premis recull de Blanes 2.500 € 43.3341.48000 

Directe,prevista 
nominativament 
en el pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Beca de recerca  5.000 € 43.3341.48001 

Directe,prevista 
nominativament 
en el pressupost 
2019 

Recursos 
propis 
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• Prioritat 2. Foment d’activitats esportives  

Objectius: promoure la pràctica de l’esport 

Avaluació: justificació de l’activitat subvencionada d’acord amb la Resolució d’atorgament 

Subvenció  
Import  
màxim  

Aplicació 

pressupostària 
Procediment 
 concessió 

Finançament 

Consell Esportiu de la 
Selva - Gran premi de 
cros de la Selva 6.500 € 55.3411.48002 

Directe,prevista 
nominativament 
en el pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Subvencions activitats 
esportives  en espècie.  8.000€ 55.3411.22609 

Concurrència 
competitiva 

Recursos 
propis 

 

• Prioritat 3. Foment d’activitats turístiques 

Objectius: promoció de l’activitat turística a la comarca de la Selva 

Avaluació: justificació de l’activitat subvencionada d’acord amb la Resolució d’atorgament 

Subvenció  
Import  
màxim  

Aplicació 

pressupostària 
Procediment 
 concessió 

Finançament 

Associació de turisme 
de la Selva 41.000 € 42.4321.48000 

Directe,prevista 
nominativament en 
el pressupost 2019 

Recursos 
propis 

Centre d’Estudis 
Selvatans  

2.500 € 43.3341.48002 

Directe,prevista 
nominativament 
en el pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Museus de la comarca. 
(subvenció Generalitat 
de Catalunya) 

8.385€ 43.3341.48003 

Directe,prevista 
nominativament 
en el pressupost 
2019 

Subvenció 
Departament 
de Cultura. 
Generalitat de 
Catalunya 

Trobada gegantera 800€ 43.3341.48004 

Directe,prevista 
nominativament 
en el pressupost 
2019 

Recursos 
propis 
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• Prioritat 4. Ajuts  gestió de serveis escolars 

Objectius:atorgament d’ajuts individuals per a menjador escolar per a alumnes 
d’ensenyament obligatori amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i ajuts 
individuals de desplaçaments 

Avaluació: assistència efectiva al menjador escolar i al transport escolar 

Normativa aplicable: Disposició addicional segona del Decret 160/1996 que determina que 
correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts de menjador per necessitats 
socioeconòmiques o de situació geogràfica del0alumnat, quan hagin assumit aquesta 
competència o bé l’assumeixin i signin els corresponents convenis amb el Departament 
d’Ensenyament. 

Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. 

Subvenció  
Import  
màxim  

Aplicació 

pressupostària 
Procediment 
concessió 

Finançament 

Ajuts de menjador 
escolar  

1.500.000 € 54.3202.48000 
Concurrència 
competitiva  

Conveni 
Departament 
d’Ensenyament 

Ajuts individuals de 
desplaçament 
col·lectiu  

141.000 € 33.2318.48001 
Concurrència 
competitiva  

Conveni 
Departament 
d’Ensenyament 

Ajuts individuals de 
desplaçament  

11.280 € 54.3203.48001 
Concurrència 
competitiva  

Conveni 
Departament 
d’Ensenyament 

Ajut AMPAS 
menjadors escolars 
gestionats pel 
Consell Comarcal de 
la Selva 

150.000 € 54.3204.48001 

Concurrència 
competitiva 

(finançament 
afectat) 

Fons del cànon 
de la concessió 
dels menjadors 
escolars 

Aportació al casal 
d’estiu del centre 
educació especial 
Ventijol 

28.350 € 54.3204.48000 

Directe,previs
ta 
nominativame
nt en el 
pressupost 
2019 
(finançament 
afectat) 

Fons del cànon 
de la concessió 
dels menjadors 
escolars 
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• Prioritat 6: Ajuts socials 

Objectius:  

Avaluació: justificació de l’activitat subvencionada d’acord amb la Resolució d’atorgament 

Subvenció  
Import  
màxim  

Aplicació 

pressupostària 
Procediment 
 concessió 

Finançament 

Ajuts d’urgència social  104.548 € 32.2311.48000 
Concurrència 
competitiva  

Conveni 
Departament 
Benestar Social 

Ajut banc ajudes 
tècniques. Creu Roja 

10.360 € 32.2311.48001 
Directe prevista 
al pressupost 
2019 

Conveni 
Departament 
Benestar Social 

Ajuts al transport 
adaptat  

17.500 € 33.2318.48000 
Concurrència 
competitiva  

Recursos 
propis 

 

• Prioritat 7: Assignacions als grups polítics. Mandat 2015-2019 

Objectius:  

Avaluació: justificació de l’activitat subvencionada d’acord amb la Resolució d’atorgament 

Subvenció  
Import  
màxim  

Aplicació 

pressupostària 
Procediment 
 concessió 

Finançament 

Grup polític 
Convergència i Unió 
Consell Comarcal de 
la Selva. 

8.232 € 13.912.48900 
Directe prevista 
al pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Grup polític comarcal 
ERC-AM 

5.736 € 13.912.48900 
Directe prevista 
al pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Grup polític comarcal  
Independents de la 
Selva 

3.864 € 13.912.48900 
Directe prevista 
al pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Grup polític 
candidatura de 
progrés (PSC-CP) 
Consell Comarcal de 
la Selva 

2.616 € 13.912.48900 
Directe prevista 
al pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Grup polític ICV 1.992 € 13.912.48900 Directe prevista Recursos 
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Consell Comarcal de 
la Selva 

al pressupost 
2019 

propis 

Grup polític 
candidatura d’unitat 
popular-poble actiu 
Consell Comarcal de 
la Selva 

1.368 € 13.912.48900 
Directe prevista 
al pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Grup polític comarcal 
grupo ciutadans (C’S) 
Consell Comarcal la 
Selva 

1.368 € 13.912.48900 
Directe prevista 
al pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

Grup polític comarcal 
partit popular 

1.368 € 13.912.48900 
Directe prevista 
al pressupost 
2019 

Recursos 
propis 

 

2. Procediment de concessió  de les subvencions 

2.1 Procediment ordinari 

El procediment ordinari  per a  la concessió de subvencions és el de la concurrència 
competitiva. Procedirà l’aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria per a l’òrgan 
competent i ajustant-se als principis generals de publicitat, transparència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.  

La seva tramitació es realitzarà utilitzant l’eina i paràmetres  existents a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 

Intervenció informarà: 

- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la 
despesa que es proposa contreure. 

- Que la despesa es genera per un òrgan competent.  

L’acord de convocatòria per a la concessió de subvencions comportarà l’expedició del 
corresponent document A a  la comptabilitat. 

2.2 Concessió directa  

La concessió de les subvencions podrà atorgar-se directament en els casos següents:  
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Quan estiguin consignades nominativament al pressupost. El conveni serà l’instrument 
habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament.  

Quan el seu atorgament vingui imposat per una norma de rang legal. 

Excepcionalment, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres degudament justificades per l’àrea gestora que dificultin la seva convocatòria pública.  

Intervenció informarà en ambdós procediments: 

- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la 
despesa que es proposa contreure. 

- Que la despesa es genera per un òrgan competent.  

3. Sol•licituds  

La presentació de les sol•licituds per a tots els casos comportarà la plena acceptació 
d’aquestes bases.  

Les sol•licituds es presentaran, mitjançant el model normalitzat disponible a la web del 
Consell Comarcal (www.selva.cat), en el registre d’entrada del Consell Comarcal de la Selva 
(Passeig de Sant Salvador 25-27, Santa Coloma de Farners- 17430) en horari de 9.00 a 
14.00 de dilluns a divendres. També podran presentar-se per correu, cas en el qual els 
sol•licitants hauran de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus, 
anunciant la tramesa de la sol•licitud al Consell Comarcal de la Selva mitjançant fax 
(972.84.08.04) o telegrama en el mateix dia de la remissió d’aquesta. 

La sol•licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:  

- Memòria explicativa de l’activitat per a la qual se sol•licita la subvenció  
- Fitxa d’alta de creditor, en cas de primera petició o en cas de modificació de dades 
- Fotocòpia del CIF / NIF de l’entitat o de la persona física sol•licitant  
- Fotocòpia del DNI de la persona representant de l’entitat 
- Acreditació de la representació legal del sol•licitant respecte a l’entitat  
- Fotocòpia de la constitució i estatuts de l’entitat, degudament inscrita al Registre 

corresponent 
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social  

En el cas que els documents exigits ja estiguessin en poder del Consell Comarcal, el 
sol•licitant podrà fer ús del seu dret de no presentar-los, fent constar la data i òrgan o 
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dependència on van ser presentats o emesos, sempre que no hagin transcorregut més de 
cinc anys des de la seva presentació.  

No es podran concedir noves subvencions als peticionaris que tinguin pendents de 
justificació subvencions concedides anteriorment.  

4. Instrucció del procediment  

La instrucció del procediment correspondrà al cap del departament, que serà qui realitzi 
d’ofici totes les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades, així com l’anàlisi prèvia de les sol•licituds d’acord amb els criteris 
establerts a les bases específiques.  

Quan s’observin defectes o omissions en les sol•licituds o es consideri necessari ampliar la 
informació, s’emplaçarà al sol•licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni les 
mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa, es tindrà per desistida la 
seva sol•licitud.  

Resolts aquests defectes o omissions, el cap de departament emetrà la proposta de 
concessió de subvenció. 

El President  emetrà la corresponent resolució en el termini màxim de tres mesos des de la 
data final de presentació de sol•licituds. La resolució s’ha de notificar a les entitats 
beneficiàries de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de 
la data de resolució.  

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats 
per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la 
subvenció.  

La Resolució de la concessió de la subvenció comportarà l’expedició d’un document D o bé 
AD a la comptabilitat.  

5. Acceptació  

Una vegada comunicada la concessió de l’ajut, si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació.  
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6. Obligacions dels beneficiaris 

A banda del compliment de les obligacions imposades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, els beneficiaris de les subvencions nominatives 
resten subjectes a les següents obligacions:  

- Realitzar l’activitat per a la qual s’ha concedit la subvenció abans de finalitzar l’exercici 
2019.  

 
- Presentar la justificació de la subvenció, en els termes establerts a l’apartat següent.  
 
- Comunicar al Consell Comarcal de la Selva la concessió de subvencions de qualsevol 

ens públic o privat per a la mateixa finalitat.  
 
- Sotmetre’s a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com 

facilitar tota la informació requerida pels òrgans gestors de les subvencions.  
 
- Comunicar al Consell Comarcal de la Selva l’import total de les subvencions rebudes, 

així com la resta d’ingressos que financin les activitats subvencionades.  
 
- Disposar dels comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que, en cada cas, li 

sigui d’aplicació al beneficiari.  
 
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  

 
- Indicar en els tríptics, cartells i qualsevol altra documentació i material utilitzat en el 

desenvolupament de l’activitat subvencionada que aquesta es realitza amb la 
col·laboració del Consell Comarcal de la Selva.  

 
 
7. Sol·licitud de bestretes 

Una vegada acceptada la concessió de l’ajut es podrà sol·licitar una bestreta no superior al 
50% de l’import concedit. 

Caldrà realitzar la petició expressa sol·licitant l’import. Aquesta petició la realitzarà l’ens 
beneficiari. Existeix la possibilitat que si el cap de departament ho justifica oportunament , es 
pugui incorporar en la resolució de concessió la possibilitat d’efectuar una bestreta en el 
moment de la concessió per al conjunt d’ens beneficiaris. 
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La concessió de bestretes es realitzarà mitjançant la corresponent Resolució de Presidència 
i generarà el corresponent document OP a comptabilitat. 

 
8. Justificació  

Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar davant el departament 
gestor, que l’import de la subvenció s’ha destinat a les activitats per les quals s’ha concedit i 
que s’han acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió, en un termini màxim de 
tres mesos des de la finalització de l’activitat i, en tot cas, abans del 31 de març de l’exercici 
immediatament posterior al què es concedeix la subvenció. A tal efecte, es posarà a 
disposició de l’ens el model de compte justificatiu de subvencions del Consell Comarcal de 
la Selva que contindrà les següents dades: 

 
 
- Dades d’identificació del perceptor de la subvenció 
- Dades d’identificació de la persona signant de la declaració. 
- Dades d’identificació de l’expedient (concepte subvencionat, import concedit) 
- Certificat que contingui: 
 
Primer: Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i el seu grau 
d’execució, resultat i possibles incidències. Indicació que en l’execució de l’activitat s’ha 
informat que estava subvencionada pel Consell Comarcal de la Selva.  
Segon. Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat/inversió per la qual es va concedir. 
Tercer. Cost final de l’actuació subvencionada. 
Quart. Que no s’ha disposat de cap altra subvenció afectada a l’activitat, que sumada a 
l’ajuda del Consell Comarcal de la Selva sobrepassi el seu total. 
Cinquè. Balanç econòmic de l’actuació. 
Sisè. Que els documents acreditatius de la despesa de l’actuació han estat aprovats per 
l’ens i comptabilitzats a l’exercici econòmic de l’any en curs. 
Setè. Que els documents presentats i que consten a la relació annexa degudament 
numerats són còpia i són fidel reproducció dels seus originals, els quals hauran d’estar 
arxivats a la seva seu i a disposició del Consell Comarcal de la Selva. 
Vuitè . Que l’ens es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat 
social 
Novè. Possibilitat d’autoritzar al Consell Comarcal de la Selva a sol·licitar les dades que 
exigeix el punt vuitè. 
Desè. Compromís de comunicar al Consell Comarcal de la Selva qualsevol modificació que 
es produeixi respecte a les dades que consten al certificat de finançament i que suposin un 
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augment de les subvencions rebudes o una disminució de les despeses incloses al cost de 
l’actuació. 
 
 
La documentació a annexar serà la següent: 
-Relació de despeses amb el següent detall: Creditor, NIF, número de factura, concepte, 
data de la factura i  data de pagament del seu pagament. 
-Còpia de les factures que consten a la relació. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el departament responsable 
requerirà al beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini de 10 dies. Així mateix, en 
el cas que un cop transcorregut el termini atorgat no es presenti, es formularà requeriment al 
beneficiari perquè en el termini improrrogable de 15 dies la presenti. En ambdós casos, 
s’advertirà al beneficiari que transcorregut el termini atorgat, s’iniciarà el procediment de 
revocació total o parcial de la subvenció atorgada i la conseqüent pèrdua del dret al 
cobrament, segons el cas, o si s’escau, el seu reintegrament.  

9. Forma de pagament  

El pagament de les subvencions s’efectuarà en un termini màxim de dos mesos un cop 
efectuada la justificació de l’activitat subvencionada. Si existeix bestreta concedida 
prèviament es descomptarà l’import. 

Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.  

En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor del Consell Comarcal de la Selva, 
s’efectuarà la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes líquids i vençuts.  

Serà mitjançant Resolució de Presidència que s’autoritzarà el pagament de les subvencions. 
Es tramitarà un document OP a la comptabilitat.  

10. Revocació i reintegrament  

En el supòsit d’incompliment de les obligacions dels beneficiaris es procedirà a la revocació i 
si s’escau, al reintegrament de la subvenció en les condicions establertes a la normativa que 
regula les subvencions públiques.  

11. Base de Datos Nacional de Subvenciones 

Les subvencions concedides seran comunicades a la BDNS, indicant convocatòria, 
programa, crèdit pressupostari d’imputació, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o 
finalitat de la subvenció. 
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CAPÍTOL 6 – ALTRES PARTICULARITATS 

Base 44a. Projectes de despesa 

1. Amb la finalitat de facilitar el seguiment de determinades actuacions es podran definir 
projectes de despesa. 

2. Tindran la consideració de projectes de despesa: 

a) Els projectes d’inversió inclosos a l’annex d’inversions que acompanya el pressupost. 

b) Les despeses amb finançament afectat 

c) Qualsevol altra actuació sobre la qual l’entitat vulgui efectuar un seguiment i un control 
individualitzat. 

3. Tots el projectes de despesa estaran degudament codificats per tal de facilitar la seva 
identificació i el seu pressupostari. 

4. A tots els efectes i particularment per tal de determinar l’òrgan competent per a l’aprovació 
dels projectes d’obra, es considerarà`que una inversió està prevista al pressupost quan 
aquesta figuri inclosa de forma singularitzada a l’annex d’inversions que acompanya el 
pressupost inicial o bé com a conseqüència d’una modificació pel Ple amb posterioritat. 

Base 45a. Despeses plurianuals  

Es podran adquirir compromisos de despeses que hagin d'estendre's a exercicis futurs per 
tal de finançar inversions i transferències de capital sempre que la seva execució s'iniciï en 
aquest exercici i que el volum total per a les despeses compromeses per als quatre 
següents no superi els límits legalment establerts en l'article 82 del RD 500/1990, de la suma 
de crèdits oficials consignats en cada article. Com a requisit previ a la seva autorització 
l'Interventor haurà de certificar que no es superen els límits establerts, el compliment de la 
normativa legal i estimació de la possibilitat de cobertura ens els exercicis futurs 

Base 46a. Pagaments a justificar  

1. Només s'expediran ordres de pagament a justificar amb motiu d'adquisicions o de serveis 
necessaris l'abonament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec als avançaments de 
caixa fixa i en aquells que no sigui possible de disposar de comprovants amb anterioritat a la 
seva realització. Així mateix, quan per raons d'oportunitat o altres causes degudament 
acreditades es consideri necessari per tal d'agilitzar els crèdits. L'autorització correspon en 
tot cas, al Gerent de la corporació, havent-se d'identificar l'Ordre de Pagament com "a 
justificar", sense que pugui fer-se efectiva sense el compliment d'aquesta condició. 
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2. L'expedició d'ordres de pagament "a justificar" haurà d'ajustar-se al Pla de Disposició de 
Fons de la Tresoreria. 

3. Podran lliurar-se quantitats "a justificar" als càrrecs electius de la Corporació, als caps de 
departament. Per fer-ho a favor de particulars caldrà una ordre expressa del President, en 
aquest sentit. 

4. En el termini de 3 mesos i en tot cas abans de la finalització de l'exercici, els preceptors 
de fons a justificar hauran d'aportar a l'òrgan Interventor els documents justificatius dels 
pagaments realitzats, reintegrant les quantitats no invertides. No obstant és obligatori de 
rendir-ne compte en el termini de 8 dies, comptats a partir d'aquell en que s'hagi disposat de 
la totalitat percebuda. 

5. Els fons només es podran destinar a les finalitats per a les quals es concediren i s'hauran 
de justificar amb documents originals, la inversió o la destinació dels fons. 

6. No es podran expedir noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes 
pressupostaris, a perceptors que tinguessin en poder seu, fons pendents de justificació. 

7. De la custòdia dels fons, se'n responsabilitzarà el perceptor. 

8. L’import màxim pel qual es podran autoritzar pagaments a justificar serà el crèdit 
disponible de l’aplicació pressupostària corresponents i no podrà ser superior a 3.000€. 

9. Amb ordres de pagaments a justificar només es podran atendre, amb caràcter general, 
despeses de conceptes del capítol 2 del pressupost. 

10. Les diferències entre les ordres de pagament a justificar i la justificació efectiva de les 
despeses, s’ingressarà per caixa d’efectiu i produirà una baixa comptable automàtica, 
tramitant-se un reintegrament al pressupost de despeses. 

Base 47a. Avançaments de caixa fixa 

Amb caràcter d'avançaments de Caixa Fixa es podran efectuar provisions de fons a favor 
dels habilitats que proposi la Tresorera, per tal d'atendre les despeses corrents de caràcter 
repetitiu previstes a l'article 73 del RD 500/90. 

El règim dels avançaments de caixa fixa serà el que estableix en el RD 725/1989, de 16 de 
juny, amb les oportunes adaptacions al Règim Local. 

Seran autoritzades pel Gerent de la Corporació i el seu import no podrà excedir de la quarta 
part de la partida pressupostària a la qual han de ésser aplicades les despeses que es 
realitzin mitjançant aquest procediment. 
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Els fons lliurats per aquest concepte tindran, en tot cas, el caràcter de fons públics i 
formaran part integrant de la Tresoreria. Els interessos que produeixin aquests fons seran 
ingressats en la manera prevista en aquestes bases, amb aplicació a l'oportú concepte del 
pressupost d'ingressos. 

A mesura que les necessitats de Tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats 
n'hauran de donar compte al Tresorer, qui les conformarà i traslladarà a la Intervenció per a 
la seva censura.  

Sense perjudici del previst en l'apartat 6è anterior, i amb referència a la data final de cada 
trimestre natural, els habilitats donaran compte al Tresorer de les disposicions realitzades i 
de la situació dels fons. 

Es podrà autoritzar l'existència en les caixes pagadores de quantitats d'efectiu per tal 
d'atendre necessitats imprevistes i despeses de menor quantia. De la custòdia d'aquests 
fons, en serà responsable el caixer pagador, que haurà de rendir els comptes que 
corresponguin, amb l’estructura i periodicitat que determini la Intervenció. 

Base 48a. Bestretes a personal i accés a crèdits preferencials 

El personal laboral i funcionari adscrit al Consell podrà demanar una bestreta de les seves 
retribucions fins a un màxim de 3.000 euros, que es prorratejaran en funció de la durada del 
seu contracte i a retornar amb descomptes a la nòmina en un màxim de 12 mensualitats 
improrrogables mitjançant quotes fixes. 

L’òrgan que autoritzarà la concessió de bestretes és gerència. 

Per a l’obtenció d’una nova bestreta serà indispensable l’amortització total de la bestreta 
concedida anteriorment. 

La concessió de bestretes queda supeditada a l’existència de consignació pressupostària 
suficient. 
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TÍTOL IV – GESTIÓ DELS INGRESSOS PÚBLICS 

CAPÍTOL 1 . FASES DE L’INGRÉS 

Base 49a. Reconeixement de drets 

Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui l'existència d'una liquidació a 
favor de l'Entitat. A l'efecte, una vegada fiscalitzada la liquidació de conformitat, es procedirà 
a l'aprovació, pel gerent, i al seu assentament en comptabilitat, de conformitat amb les 
següents regles: 

- En les liquidacions de contret previ i ingrés directe es comptabilitzarà el reconeixement 
del dret quan s'aprovi la liquidació de la qual es tracti. 

 
- En les liquidacions de contret previ i d'ingrés per rebut, es comptabilitzarà en el moment 

d'aprovació del padró. 
 
- En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, quan es presenti i s'hagi 

ingressat el seu import. 
 
- En el supòsit de subvencions o de transferències a percebre d'altres administracions, 

entitats particulars, condicionades al compliment de determinats requisits, es 
comptabilitzarà el compromís en el moment de l'acord formal. 

 
- En els préstecs concertats, a mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es 

comptabilitzarà el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents. 
 
- En els supòsits d'interessos i altres rendes, el reconeixement del dret s'originarà en el 

moment de la meritació. 
 
- L’alienació dels béns prevista al pressupost es portarà a terme conforme a les 

prescripcions previstes al text Refós aprovat per DL 2/2003 de la LMRLC 8/87, Rgt. del 
patrimoni dels ens locals, aprovat per decret 336/1988, de 17 d’octubre i el text refós de 
la LLUC aprovat per DL 1/2005 (Patrimoni municipal del sòl). 

 
 
Base 50a. Control de l’ingrés o recaptació 
 
El servei gestor adoptarà les mesures procedents per tal d'assegurar la puntual realització 
de les liquidacions tributàries, i procurar el millor resultat de la gestió recaptadora. 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001


 

Pàgina 118 
Exp. Núm. 2018/2418 

El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, la qual haurà d'establir el procediment 
per tal de verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptadora, així com el 
recompte dels valors. 

En matèria d'anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament, 
s'aplicarà la normativa continguda en el RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, Llei general tributària i disposicions que la 
desenvolupen,  la Llei general pressupostària i l’Ordenança General de Recaptació. 

La concessió d’ajornaments i fraccionaments no suposarà una alteració significativa de les 
disponibilitats de tresoreria. Si fos així, de manera justificada, es podrà procedir a denegar 
els ajornaments o fraccionaments. 

Base 51a. Comptabilitat dels cobraments 

Els ingressos procedents de la Recaptació, mentre no se'n conegui l'aplicació 
pressupostària es comptabilitzaran com a "altres ingressos diversos" i s'integraran, des del 
moment en què es produeixen, en la Caixa Única. 

La resta d'ingressos es formalitzarà mitjançant el corresponent manament, aplicat al 
concepte pressupostari que procedeixi en el moment de produir-se l'ingrés. 

Quan els diferents Centres Gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions 
hauran de comunicar-ho immediatament a Intervenció i Tresoreria per tal que se'n pugui 
efectuar el seguiment. 

En el moment en què es produeixi qualsevol ingrés en comptes bancaris, la Tresoreria haurà 
de posar-ho en coneixement d'Intervenció a l'efecte de la seva formalització comptable. 

Base 52a. Devolució d’ingressos indeguts 

1. En els casos que sigui procedent efectuar una devolució d’ingressos indeguts, el centre 
gestor ho comunicarà a la Intervenció General que realitzarà una fiscalització prèvia. Es 
tramitarà  la corresponent resolució i s’aprovarà la devolució. 

2. Un cop aprovada, la Intervenció General tramitarà ordre de pagament, que serà satisfeta 
per la Tresoreria. 

Base 53a. Anul·lacions de drets 

1. Quan sigui procedent anul·lar un dret reconegut, el servei gestor ho comunicarà a la 
Intervenció General, així com la seva motivació  i aquesta en tramitarà l’aprovació i en 
comptabilitzarà l’anul·lació. 
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CAPÍTOL  2. OPERACIONS DE CRÈDIT 

Base 54a. Operacions de crèdit 

La Presidència podrà concertar préstecs a llarg termini, previstos en el pressupost, quan 
l’import acumulat dins de cada exercici no superi el 10% dels recursos ordinaris previstos en 
l’esmentat pressupost. Superat aquest límit l’aprovació correspondrà al ple del Consell. 

La Presidència podrà concertar operacions de crèdit a curt termini, per atendre necessitats 
transitòries de tresoreria, quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta 
naturalesa, inclosa la nova operació, no superi el 15% dels recursos ordinaris liquidats en 
l’exercici anterior.  

Superat aquest límit, el Ple del Consell podrà aprovar operacions de crèdit a curt termini, 
quan l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la nova 
operació,  no superi el 30% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior. 

El Ple del Consell podrà aprovar operacions de crèdit a curt termini amb l’objecte d’avançar 
als ajuntaments que tenen delegada la gestió tributària i recaptatòria , fins a un màxim anual 
corresponent al 75% de l’import del padrons ordinaris, tal i com es recull el l’article 149.2 del 
Reial decret legislatiu 2/2004. 

Totes les operacions financeres que subscrigui el Consell estan subjecte al principi de 
prudència financera. 

Els contractes de préstecs i d’operacions de crèdit estan exclosos de l’àmbit de regulació de 
la llei de contractes del sector públic. Els procediments de preparació i adjudicació es 
subjectaran als tràmits següents: 

- Un cop format l’expedient i establertes les condicions financeres i jurídiques de 
l’operació, es sol·licitarà oferta a un mínim de 3 entitats financeres. 

 
- En base a les ofertes rebudes, l’expedient serà informat per la Tresorera i sotmès a la 

consideració dels membres de la Comissió Permanent que proposarà la concertació de 
l’operació que es consideri més avantatjosa pel Consell. 

 
Es formalitzaran, si s’escau, mitjançant document administratiu signat pel president i sola la 
fe pública de la secretària. Si l’entitat prestamista demana escriptura pública o qualsevol 
altres tipus d’intervenció queda facultat el president per autoritzar els corresponents 
documents en nom del Consell. 
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TÍTOL V. TRESORERIA 

CAPÍTOL 1 . OPERATÒRIA DE FUNCIONAMENT 

Base 55a. De la tresoreria 

Constitueixen la Tresoreria de l'Entitat, el conjunt de recursos financers de l'Ens Local, tant 
per operacions pressupostàries com no pressupostàries. La tresoreria es regeix pel principi 
de Caixa Única. 

Base 56a. Disposició de fons 

1. La disposició de fons situats en els comptes de la corporació correspondrà a la Tresoreria, 
previ el tràmit d’ordenació dels pagaments per la gerència. 

2. Les ordres de transferència i, en general, total la documentació bancària per a disposar 
dels fons seran signades conjuntament per la gerència, i els titulat de la Intervenció i la 
Tresoreria. 

Base 57a. Terminis de pagament 

Els criteris d’aplicació dels terminis de pagament seran els previstos al Text refós de la llei 
de contractes del sector públic, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 

 

CAPÍTOL 2. PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I OPERACIONS FINANCERES 

Base 58a. Pla de disposicions de fons de tresoreria i pressupost de tresoreria 

Correspondrà a la Tresorera, l’elaboració del pressupost de tresoreria que tindrà caràcter 
anual i s’acompanyarà al pressupost de l’entitat, amb una distribució mensual. 

Correspondrà a la Tresorera, conjuntament amb l'Interventor, l'elaboració del Pla de 
Disposició de Fons de la Tresoreria, l'aprovació del qual correspon al President. 

La gestió dels fons líquids es durà a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, 
assegurant, si s'escau, la immediata liquiditat per al compliment de les obligacions als seus 
venciments temporals. 
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Base 59a. Operacions financeres 

1.Les operacions financeres d’endeutament a curt i llarg termini seran gestionades per la 
Tresoreria d’acord amb el que preveu el TRLRHL 

2. La Tresoreria, d’acord amb les seves previsions, presentarà amb antelació suficient una 
proposta de les operacions a concertar, amb els importa i previsions de disponibilitat. 

TÍTOL VI. TANCAMENT DE L’EXERCICI 

CAPÍTOL 1 OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

Base 60a. Tancament comptable i liquidació de l’exercici 

Les operacions de tancament de l'exercici seran les regulades per la ICAL. 

Abans de procedir al tancament de l'exercici es realitzaran les operacions prèvies següents. 

- Amortitzacions. 
 
- Provisions. Registraran pèrdues de caràcter temporal i reversible: 
 
- Correctores del valor: 
 

- Per depreciació de l'immobilitzat material, immaterial i Patrimoni Públic del Sòl. 
- Per depreciació de valors negociables i crèdits a llarg termini. 
- Per insolvències. 
- Per depreciació d'existències. 

 
- Per riscos i despeses: 
 

- Provisions per a grans responsabilitats. 
- Provisions per depreciació d'existències. 
 

- Periodificació: 
 

- Despeses i ingressos anticipats, financers i no financers. 
- Despeses a distribuir en diversos exercicis. 
- Variació d'existències. 
 

 
 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001


 

Pàgina 122 
Exp. Núm. 2018/2418 

 
- Altres Operacions: 
 

- Despeses i ingressos diferits, financers i no financers. 
- Operacions pendents d'aplicar al pressupost. 
 

- Reclassificació temporal de dèbits i crèdits. 
 
A l’efecte del càlcul de les operacions prèvies al tancament s’estableixen els següents 
criteris, que hauran d'aplicar-se com a mínim al final de l'exercici: 

a) Dotació anual d'amortitzacions. Són correccions de valor de caràcter irreversible.  
Haurà d'aplicar-se com a regla general el mètode lineal en funció de la vida útil del bé. 
Els coeficients d'amortització hauran d'establir-se de forma fixa per a cada tipus de bé.  
 

b) Provisions per depreciació de l'Immobilitzat. Es comptabilitzaran quan el valor de mercat 
del bé sigui inferior al valor net comptable, i per la mencionada diferència. No són 
admissibles revaloracions dels béns de l'immobilitzat excepte que no s’estableixi 
legalment. 

 
c) Provisions per depreciació de valors negociables. S'aplicarà quan el valor de mercat del 

bé sigui inferior al valor d'adquisició, i per la mencionada diferència. 
d) Dotació anual de provisió per a insolvències. 
 
e) Cada municipi, en funció de les característiques dels seus saldos deutors aprovarà un 

criteri per a la determinació de la dotació anual de la provisió per a insolvències que 
s'haurà de realitzar de forma individualitzada, i com a mínim al 31 de desembre. 

 
f) El ròssec del compte 490 “Provisions per insolvències” a 31 de desembre s'inclourà en 

l'estat del romanent de tresoreria. 
 
g) Els percentatges a aplicar pel càlcul dels crèdits incobrables serà el següent: 
 
Exercici % incobrables sobre pendents tributaris 
X=any de tancament 10% 
X-1 30% 
X-2 60% 
X-3 90% 
X-4 i anteriors 100% 
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La dotació afectarà als ingressos corrents dels capítols 1, 2, 3 (menys articles 36 i 39), i 5, 
en els percentatges i exercicis establerts a la taula precedent. 

h) Provisions per depreciació d'existències. 
 

Es comptabilitzen quan el valor de mercat del bé sigui inferior al cost de producció o cost 
d'adquisició, i per la mencionada diferència. 

i) Provisions per a responsabilitats i per a grans reparacions. 
 

Només es comptabilitzen quan existeixi la certesa que es produiran i quan el seu import 
sigui significatiu. En el cas de la provisió per a responsabilitats es justificarà per mitjà 
d'informe dels serveis jurídic i en la de grans reparacions es fonamentarà en un informe 
tècnic 

j) Periodificacions. 
 

En aplicació del principi de meritament al 31 de desembre la imputació d’ingressos i 
despeses haurà de fer-se en funció del corrent real de béns i drets amb independència 
dels moments en què es produeixin els cobraments i els pagaments. 

Les anotacions comptables es realitzaran d’acord amb el que s’estableix a la ICAL. 

Les periodificacions podran ser dels tipus següents: 

Despeses avançades, financeres i no financeres. 

Ingressos avançats, financers i no financers. 

Despeses a distribuir en diversos exercicis. 

Corresponen a despeses que tenen una projecció econòmica futura. Es 
comptabilitzaran, amb caràcter general, aquelles associades a un passiu financer o un 
fet de naturalesa contractual. 

Per a la seva valoració s'aplicaran els criteris establerts en la Norma de Valoració de la 
ICAL 2013. 

k) Reclassificació temporal de dèbits i crèdits. 
Al final de l'exercici es procedirà a la reclassificació comptable en rúbriques a curt termini 
d'aquells dèbits i crèdits registrats en rúbriques a llarg termini, per la part d'aquests que 
venci a l'exercici següent. 
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La Intervenció confeccionarà una relació detallada de tots els ajustos realitzats, que 
s'acompanyarà a l'expedient del Compte general. 

Base 61a. Incorporació de saldos al compte 100 de patrimoni 

Els resultats pendents d’aplicació del subgrup 13, s’aplicaran al compte 100 de patrimoni 
dins de l’exercici següent.  

Base 62a. Llibres de comptabilitat, suport i emmagatzematge de la informació 
comptable financera 

Els llibres de comptabilitat del Consell Comarcal de la Selva i dels seus organismes 
autònoms, si fos el cas, a través dels quals es portarà la comptabilitat seran: 

- Llibres de Comptabilitat Principal. 
- Diari general d'operacions. 
- Major de comptes. 
- Inventaris i balanços. 
- Diari d'operacions del pressupost de despeses. 
- Major de conceptes del pressupost de despeses. 
- Major de conceptes del pressupost d'ingressos. 
- Major de conceptes de recursos d'altres ens públics. 
- Major de conceptes per lliurament a compte. 
- Major de conceptes no pressupostaris. 
- Llibre d'actes d'arqueig. 

Els registres comptables de totes les operacions, així com els llibres de comptabilitat descrits 
en els punts 2 i 3 d'aquest article estaran suportats en el Sistema de Gestió 
economicofinancera del Consell Comarcal, sent aquest suport únic i suficient. 

 
Base 63a. Romanent de tresoreria 

Constituirà, si escau, font de finançament de modificacions pressupostàries en l'exercici 
següent a la seva producció. Per al seu càlcul es tindrà en compte la suma de fons líquids i 
de drets pendents de cobrament, amb deducció de les obligacions pendents de pagament i 
dels drets que es considerin de difícil recaptació. 
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CAPÍTOL 2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I COMPTE GENERAL 

Base  64a. Liquidació del pressupost 

1. Finalitzat l’exercici pressupostari, i abans del dia 1 de març, la Intervenció General 
elaborarà la liquidació del pressupost d’acord amb allò que preveuen el TRLRHL, el Reial 
decret 500/1900 i la iCAL. 

2. La liquidació serà aprovada pel president del Consell Comarcal, i se’n donarà compte al 
Ple en la primera sessió que celebri. 

3. La liquidació del pressupost de la corporació unida a la del seu organisme autònom 
constituirà l’estat consolidat. 

Base 65a. Compte general 

1. El compte general serà format per la Intervenció General  l’acabament d l’exercici 
pressupostari i rendit pel president abans del 15 de maig, restant sotmès a la Comissió 
Especial de Comptes perquè emeti el seu informe abans del dia 1 de juny. 

2. Un cop exposat al públic, i finalitzat el període de presentació de reclamacions, 
reparaments o observacions, el compte general, acompanyat amb els informes de la 
Comissió Especial de Comptes, serà sotmès al Ple de la corporació per ser aprovat abans 
de l’1 d’octubre i tramès a la Sindicatura de Comptes abans del dia 15 del mateix mes. 

3. D’acord amb la regla 48.1 c) de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, 
model normal, s’acompanyarà al compte general de la corporació com a documentació 
complementària els comptes anuals de les entitats dependents incloses dintre de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera que no s’hagin inclòs en el compte general de la pròpia corporació. 

TÍTOL VII CONTROL INTERN 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Base 66a. Principis de l’exercici de la funció interventora 

La funció interventora té per objecte controlar els actes de l’entitat local i els seus  
organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement 
de drets o a la realització de despeses. Així com els ingressos i pagaments que se’n derivin, 
i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la 
seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. 
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CAPÍTOL 2. FUNCIÓ INTERVENTORA 

Base 67a. Fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre 
despeses i obligacions i presa de raó en comptabilitat dels drets i ingressos 

L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en el seu apartat 1, 
estableix que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la 
dels seus organismes autònoms es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets i 
ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer. 

L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 
establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del 
president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia.  

Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de Girona, en 
data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i 
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, 
els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de 
l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i 
intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord del Consell 
de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció general de l’administració de l’Estat, 
amb el que es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general 
pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, 
actualitzat per acord de 7 de juliol de 2011 (en endavant ACM), en l’exercici de les 
actuacions de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als 
ens adherits al Servei d’assistència de la Diputació de Girona en l’exercici del control intern 
de les entitats locals. L’esmentat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província 
número 70, de data 11 d’abril de 2018, essent vigent a partir de l’endemà d’aquesta 
publicació, i fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 

El president de la Diputació de Girona, en data 9 de maig de 2018, va aprovar la sol·licitud 
d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals presentada pel Consell 
Comarcal de la Selva al registre d’entrada de la Diputació de Girona el 13 d’abril de 2018, 
d’acord amb l’establert al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4 del RD 424/2017, que 
estableix que els òrgans interventors podran demanar, a través del president de l'entitat 
local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans 
competents de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats 
autònomes uniprovincials. 
 
El Ple del Consell Comarcal de la Selva de data 19 de juny de 2018 va aprovar la substitució 
de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i els seus ens 
dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, 
com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, 
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en els termes que preveu l’article 9.1 del RD 424/2017. I el règim de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció 
interventora, en els termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017. 
 
A la mateixa sessió plenària de 19 de juny de 2018 es va aprovar l’adhesió a l’acord adoptat 
per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 
70 de 11 d’abril de 2018 , referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei 
d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació dels requisits bàsics a 
comprovar adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el citat 
acord, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes 
pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de 
fiscalització i intervenció prèvia. 

Base 68a. Règim de requisits bàsics 

1. Que existeix crèdit suficient i adequat, i en el cas de despeses amb finançament afectat, 
que els recursos són executius, i en les despeses plurianuals, que es compleix l’article 174 
TRLHL (article 13.2.a). 

2. Que es proposa per òrgan competent (article 13.2.b RD 424/2017). 

3. En la revisió de l’expedient que incorpora la liquidació d’obligacions, a més (article 19 RD 
424/2017) 

- Que les obligacions responen a despeses aprovades i en el seu cas fiscalitzades 
favorablement. 

- Que els documents justificatius contenen: identificació del creditor, import exacte de 
l’obligació. 

- Que figuren les prestacions o serveis. 

- Comprovació material de la inversió. 

 

Base 69a. Ordenació del pagament i pagament 

1. Intervenció formal de l’ordenació del pagament (article 21 RD 424/2017) 

- Verificar que està dictada per l’òrgan competent. 

-Verificar que s’ajusta al reconeixement de l’obligació. 
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-Verificar que s’acomoda al Pla de disposició de fons o de la tresoreria (mitjançant l’examen 
del propi pla o informe al respecte emès per la tresoreria). 

-Verificar l’existència dels acords de minoració, si existeixen retencions judicials o 
compensació de deutes. 

2. Intervenció material del pagament (article 23 RD 424/2017) 

-Verificar la competència de l’òrgan per a la realització del pagament 

-Verificar la correcta identitat del perceptor 

-Verificar que l’import és el degudament reconegut. 

 

Base 70a. Comprovació material de la inversió 

Regulat  per l’article 20 del RD 424/2017 i Disposició addicional tercera nova LLCSP. 

1. Contracte d’obres, serveis o subministraments 

Abans de liquidar la despesa o reconèixer l’obligació s’haurà de verificar materialment 
l’efectiva realització de la despesa, i la seva adequació al contingut del corresponent 
contracte. Es realitzarà, en tot cas, assistint l’interventor o en qui delegui, a l’acte de 
recepció del contracte. Podrà assistir assessorat quan sigui necessària la possessió de 
coneixements tècnics per a realitzar la comprovació material. 

2. Contracte menor d’obres, serveis o subministraments 

La comprovació material de la inversió es justificarà amb l’acta de conformitat signada per 
qui van participar en la mateixa o amb un certificat expedit pel responsable de l’acceptació 
del contracte, en la qual s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit. 

l 

Base 71a. Omissió de la fiscalització d’intervenció 

 
1. En els supòsits en què, segons les disposicions aplicables, la funció interventora sigui 

preceptiva i s’hagi omès, no es podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni 
intervenir favorablement en aquestes actuacions fins que es corregeixi l’omissió 
esmentada en els termes previstos en aquesta base. 
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En els supòsits esmentats serà preceptiva l’emissió d’un informe de la Intervenció 
General, que s’incorporarà a l’expedient. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de 
fiscalització, posarà de manifest com a mínim els aspectes següents: 

a) Les infraccions de l’ordenament jurídic que s’haguessin posat de manifest si 
s’hagués sotmès l’expedient a intervenció prèvia en el moment oportú. 

 
b) L’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents. 

 
c) La possibilitat i conveniència de revisar els actes amb infracció de l’ordenament. 

 

2. Per a la presentació de l'expedient a l'aprovació de l'òrgan competent per part del centre 
gestor que ho va iniciar, haurà d'unir una memòria que inclogui una explicació de 
l'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, si s'escau, les observacions 
que estimi convenients respecte del informe de la Intervenció. Aquest informe, emès pel 
responsable del centre gestor, conformat pel regidor delegat que correspongui, s'ha de 
manifestar sobre els punts següents : 

 
- Justificació de la necessitat de la despesa efectuada i causes per les quals s'ha 

incomplert el procediment jurídic administratiu corresponent. 
 
- Data i període de realització. 
 
- Import de la prestació realitzada. 
 
- Manifestació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i que el seu preu 

s'ajusta al mercat. 
 
- Referència a que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a 

l'execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat 
o es contenen en quadres de preus aprovats. 

 
- Partida amb càrrec a la qual es proposa imputar la despesa. 
 
- En els casos d'imputació al pressupost de l'exercici corrent, menció que no hi ha 

impediment o limitació a aquesta aplicació de la despesa en relació amb les restants 
necessitats i atencions de la partida durant tot l'any en curs. 

 
- Si no hi ha dotació pressupostària en el pressupost inicial, s'ha d'informar sobre la 

tramitació de la modificació de crèdit oportuna. 
 

 
3. S’entén que la Intervenció General té coneixement d’un expedient quan se li ha remès 

per ser fiscalitzat, sense que tingui aquest efecte la presència de la Intervenció en un 
òrgan en què s’adopti un acord amb omissió de la fiscalització. 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=2445e0f8cae545aaa09c7009deec9af6001


 

Pàgina 130 
Exp. Núm. 2018/2418 

CAPÍTOL 3. CONTROL FINANCER 

Base 72a. Control financer(article 29.2 RD 424/2017) 

El control financer s’exercirà sobre l’entitat local i l’organisme autònom, amb l’objecte de 
comprovar, de forma continuada, que el funcionament de l’activitat econòmica-financera del 
sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió 
financera, amb la finalitat de millorar la gestió en els següents aspectes: econòmic, financer, 
patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. 

El control financer de l’activitat econòmica-financera s’exercirà mitjançant l’exercici del 
control permanent i l’auditoria pública 

Ambdues modalitats inclouran el control d’eficàcia, que consistirà en verificar el grau de 
compliment dels objectius programats, del cost  i rendiment dels serveis de conformitat amb 
els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús del 
recursos públics local. 

1 Control permanent 

1.1 Actuacions obligatòries 

Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local (article 32.1.1 RD 424/2017) 

1.2 Actuacions anualment seleccionades per l’interventor 

- Verificar el compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes que no 
s’estén la funció interventora (art.32.1.a) 

- Seguiment execució pressupostària i verificació d’objectius (article 32.1.b Rd424/2017) 

- Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria (art.32.1.c RD424/2017) 

- Anàlisi de les operacions i procediments, valorar la seva racionalitat econòmico-financera i 
bona gestió (art.32.1e) 

- En l’entitat local verificar, mitjançant tècniques d’auditoria, que les dades i informació amb 
transcendència econòmica com a suport de la informació comptable, reflexa raonablement el 
resultat de la seva activitat econòmic-financera (art.32.1.f RD424/2017) 
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2. Auditoria pública 

L’auditoria publica consistirà en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de 
forma sistemàtica, de l’activitat econòmica-financera del sector públic, mitjançant l’aplicació 
de procediment de revisió selectius continguts en les normes d’auditoria i instruccions que 
dicti la intervenció general de l’administració de l’estat (IGAE). 

L’auditoria pública engloba les modalitats d’auditoria de comptes, compliment i operativa. 

2.1 Auditoria de comptes (article 29.3 RD424/2017) 

- Verificar que els comptes anuals representen en tots els aspectes significatius la imatge 
fidel de: el patrimoni. Situació financera, resultats de l’entitat i si s’escau l’execució del 
pressupost d’acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són 
d’aplicació 

- Es realitzarà anualment: 

• Organismes autònoms 
• Entitats públiques empresarials locals 

• Fundacions del sector públic obligades 
• Consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrit a l’entitat local. 

Si s’ha inclòs en el pla anual de control financer també a les societat mercantils i les 
fundacions del sector públic local no sotmeses a l’obligació d’auditar-se. 

2.2 Auditoria de compliment (article 29.3 RD 424/2017) 

- Verificar que els actes, operacions i procediments de gestió econòmica—financera, s’han 
desenvolupat de conformitat amb les normes que li són d’aplicació 

 

2.3 Auditoria operativa (article 29.3 RD 424/2017) 

- Examinar de forma sistemàtica i objectiva les operacions i procediments amb l’objecte de 
proporcionar una valoració i la seva racionalitat econòmica- financera ila seva adequació als 
principis de bona gestió, amb la finalitat de detectar les seves possibles deficiències i 
proposar les recomanacions oportunes. 
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Base 73a.Pla anual de control financer (article 31 RD 424/2017) 

1. Actuacions que es deriven d’una obligació legal. 

2. Actuacions seleccionades per l’òrgan interventor sobre la base de l’anàlisi de riscos 
consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a 
cada exercici i mitjans disponibles. 

L’òrgan interventor haurà de definir un model de control eficaç que asseguri el control efectiu 
del 80% del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les 
modalitats de funció interventora i control financer. 

3. Identificació de riscos 

Es prioritzarà: incompliments de la normativa comptable, falta de fiabilitat de la informació 
financera, inadequació de la protecció dels actius, falta d’eficàcia i eficiència en la gestió. 

4.Assignació de prioritats 

S’evitarà generar debilitats per l’absència reiterada de control. 

S’evitarà repetir controls en activitats econòmico-financeres qualificades de risc 

Se seleccionaran controls amb regularitat i rotació (article 31.2 RD424/2017) 

Disposicions finals 

Primera: 
Per a tot allò no previst en aquestes Bases s'aplicarà el que disposen amb caràcter general, 
la vigent legislació local, la Llei general pressupostària, la Llei general tributària i la resta de 
normes de l'Estat que siguin aplicables, així com el que resolgui la corporació, previ informe 
de la Intervenció.  

 
Segona: 
El que disposen les anteriors Bases serà d'aplicació tant a l'Ens Local com als seus 
Organismes Autònoms, entenent que les competències atribuïdes als òrgans de l’Entitat 
estan atribuïdes als que corresponguin de l’Organisme Autònom. 

 
Tercera: 
El President de la corporació és l'òrgan competent per a la interpretació d'aquestes Bases, 
previ informe de la Secretaria o Intervenció segons les seves respectives competències. 
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